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Moi Drodzy,
koniec roku to jego podsumowanie i spra-
wozdawczość... do urzędów i Ministerstwa 
Zdrowia, a także na Zjazd Delegatów – 
i tak oto płynnie z pracowitego starego roku 
przeszliśmy w NOWY ROK. rok 2018 
niesie ze sobą wiele pytań i wyzwań: co 
dalej ze Strategią Pielęgniarstwa? co z Pie-
lęgniarkami i Położnymi, których nie objął 
wzrost wynagrodzeń? co z normami i ma-
lejącymi do granic bezpieczeństwa obsada-
mi? co z wynagrodzeniami – „4x400” i co 
dalej? RAZEM: GO FOR MORE...
Nowy Rok – Nowy Minister Zdrowia to 
nowa nadzieja i nowa energia do naszych 
działań!

Z życzeniami dobrego roku 2018:

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Kolejna ciekawa
konferencja OIPiP w Gdańsku  .  .  .  .  .  .  .  . 80
Medycyna szkolna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
Bezpieczeństwo zdrowotne i rodzinne 
Społeczności Powiatu Gdańskiego  .  .  .  . 84
Wszystko co wielkie
jest wielkie przez serce  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
PODZIĘKOWANIA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
WsPOmNIeNIe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Z żAłObNej KArty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93



4 Biuletyn Informacyjny  numer 12/2017 - 1-2/2018 5

Adres
ul. Wyczółkowskiego 17 A, 80-147 Gdańsk

tel. 58 320-06-80, fax 58 322-33-12
e-mail: biuro@oipip.gda.pl

www.oipip.gda.pl

Biuro czynne
poniedziałek 730-1700

wtorek, środa, czwartek 730-1530

piątek 730-1400

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

mgr Anna Czarnecka
przyjmuje codziennie w godzinach pracy biura, 
po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu 

godziny spotkania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

mgr Anna Zaremba-Duszota
przyjmuje w pierwszą i trzecią środę

każdego miesiąca od 1300 do 1500

Przewodnicząca Okręgowego Sądu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Alina Malinowska
przyjmuje w ostatni czwartek miesiąca,

w godzinach od 1400 do 1500

Biblioteczka OIPiP
poniedziałek 900-1100

Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarnecka

Skład:                                    Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl

Bezpłatny dla członków samorządu             Nakład: 2330 sztuk             ISSN 1427-8553
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeró-
bek redakcyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie 
zwraca. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz nie wypłaca honora-
rium autorom tekstów.

Porady prawne
poniedziałek w godzinach 1530-1700

po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu godziny spotkania

Dział Szkoleń
tel. 58 320-06-83

e-mail: szkolenia@oipip.gda.pl

Kasa Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych

poniedziałek 730-1600

wtorek, środa, czwartek 730-1430

piątek 730-1300

tel. 58 320-06-82

Koordynator ds. Rejestru i Prawa 
Wykonywania Zawodu Pielęgniarki 

i Położnej
specj. Elżbieta Mazur

tel. 58 320-06-84

Koordynator ds. Rejestru 
Indywidualnych i Grupowych Praktyk 
Pielęgniarek, Położnych i Przeszkoleń

mgr Barbara Wysocka
tel. 58 320-06-85

KOntO
ING Bank Śląski SA

Nr 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ 
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK 
I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

Komisja ds. Kształcenia przy ORPiP 
w Gdańsku wraz z Działem Szkoleń doko-
nały analizy zapotrzebowania na poszcze-
gólne rodzaje kształcenia podyplomowego 
dla pielęgniarek i położnych. W tym celu 
skierowano do podmiotów leczniczych na 
terenie działania naszej Izby kwestiona-
riusz, który pozwolił na oszacowanie za-
interesowania różnymi rodzajami kształ-
cenia, w tym poszczególnymi dziedzinami 
pielęgniarstwa, w perspektywie najbliż-
szych 5 lat. Przygotowane zestawienie 
pozwoli na podjęcie stosownych działań 
w ustalaniu priorytetów w zakresie kształ-
cenia podyplomowego.

Wśród specjalizacji w poszczególnych 
dziedzinach pielęgniarstwa, największym 
zainteresowaniem cieszą się (kolejność 
zgodnie z częstością wskazań):
»» dla pielęgniarek

1. Specjalizacja w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki.

2. Specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa chirurgicznego.

3 . Specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa internistycznego.

4. Specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa geriatrycznego.

5. Specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa operacyjnego.

6 . Specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa ratunkowego.

7 . Specjalizacja w dziedzinie pielę-
gniarstwa pediatrycznego.

»» dla położnych
1. Specjalizacja w dziedzinie pielę-

gniarstwa ginekologiczno-położ-
niczego .

»» dla pielęgniarek i położnych
1. Specjalizacja w dziedzinie pielę-

gniarstwa neonatologicznego.

Wśród kursów kwalifikacyjnych w po-
szczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, 
największym zainteresowanie wykazują 
(kolejność zgodnie z częstością wskazań):
»» dla pielęgniarek

1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki.

2. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa geriatrycznego.

3 . Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego.

4. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa pediatrycznego.

5. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa neonatologicznego.

»» dla położnych
1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologiczne-
go i intensywnej opieki w położ-
nictwie i ginekologii.

Największym zainteresowaniem wśród kur-
sów specjalistycznych cieszą się (kolejność 
zgodnie z częstością wskazań):
»» dla pielęgniarek

1. Leczenie ran (ogromne zaintere-
sowanie środowiska).

Informacje Działu Szkoleń
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2. Szczepienia ochronne.
3 . Żywienie dojelitowe i pozajelitowe.
4. Pielęgnowanie pacjenta dorosłego 

wentylowanego mechanicznie.
»» dla położnych

1. Monitorowanie dobrostanu płodu 
w okresie ciąży i podczas porodu.

2. Edukacja i wsparcie kobiety 
w okresie laktacji.

3 . Leczenie ran .
4. Szczepienia ochronne.

»» dla pielęgniarek i położnych
1. Wykonanie i interpretacja zapisu 

ekg (ogromne zainteresowanie 
środowiska).

2. Wywiad i badanie fizykalne 
(ogromne zainteresowanie środo-
wiska).

3 . Resuscytacja krążeniowo-odde-
chowa (ogromne zainteresowanie 
środowiska).

4. Terapia bólu ostrego u dorosłych.
5. Komunikowanie interpersonalne 

w pielęgniarstwie

6 . Terapia bólu przewlekłego u do-
rosłych.

7 . Edukator w cukrzycy

Propozycje, które padły ze środowiska 
w zakresie zapotrzebowania na kursy do-
kształcające są następujące:

1. Bezpieczne podawanie środków 
cieniujących w TK i MRI.

2. Chirurgia jednego dnia.
3 . Opieka nad ciężarną i rodzącą 

z zaburzeniami psychicznymi.
4. Obsługa portu naczyniowego.
5. Klasyfikacja diagnoz pielęgniar-

skich wg ICNP.

Komisja ds. Kształcenia;
Dział Szkoleń

OIPiP w Gdańsku

Przypominamy, iż na podstawie wytycz-
nych ministerstwa Zdrowia obowiązuje 

rejestracja (jedynie elektroniczna) 
w systemie smK.

Instrukcja: www.oipip.gda.pl

Z przyjemnością informujemy i gratulujemy 
NOWym sPeCjALIstOm:

• 32 w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
• 24 w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
• 22 w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych jako Or-
ganizator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych lansuje się na szczyto-
wych miejscach pod względem średniej ocen z egzaminów państwowych wśród Organiza-
torów kształcenia w Polsce.

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
mgr Anna Czarnecka

Dział Szkoleń
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Egzamin kwalifikacyjny do 
udziału w specjalizacji

W dniu 23 listopada 2017 roku w Szpita-
lu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza 
w Chojnicach odbył się egzamin kwalifi-
kacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chi-
rurgicznego. Do egzaminu przystąpiło 46 
osób. W komisji kwalifikacyjnej uczestni-
czyli:
• Przewodnicząca Komisji: Danuta Ma-

taczyńska – Kierownik Działu Szkoleń 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych,

• Członkowie Komisji: Patrycja Mali-
nowska – Zastępca Kierownika Działu 
Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku; 

• Magdalena Kiedrowicz – Kierownik 
Specjalizacji 

• Andrzej Piotrowski – Pielęgniarz od-
działu chirurgii ogólnej, Specjalista 
w opiece nad pacjentami z wyłonioną  
przetoką jelitową.

Uczestników oraz członków komisji ser-
decznie powitała Ewa Wodzikowska – 
Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa 
Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach. 

Następnie głos zabrała Przewodnicząca 
Komisji, która odczytała regulamin prze-
biegu egzaminu kwalifikacyjnego, po 
czym nastąpiło jego rozpoczęcie. W wy-
niku kwalifikacji na specjalizację przyjęte 
zostały wszystkie osoby, które zgłosiły się 
na egzamin. 25 osób z najwyższą oceną 
zostało zakwalifikowanych do bezpłatnego 
udziału w specjalizacji (miejsca dotowane 
z Ministerstwa Zdrowia). Pozostałym chęt-
nym osobom umożliwiono odpłatny udział 
w specjalizacji.
Wszystkie osoby biorące udział wykazały 
się wysokim poziomem wiedzy. Składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów w trakcie specjalizacji.
W imieniu Dyrekcji Szpitala Specjali-
stycznego w Chojnicach oraz uczestników 
serdecznie dziękuję Pani mgr Annie Czar-
neckiej – Przewodniczącej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku za 
umożliwienie realizacji zajęć na specjaliza-
cji w naszym szpitalu.

Ewa Wodzikowska 
Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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nia i wpisy – 5 (w tym 1 położna), wpis 
do rejestru – 7, duplikaty 1, wykreślenia 
z rejestru – 4 (w tym 1 położna).

11. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycz-
nego w sprawie uwolnienia środków fi-
nansowych z Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego na realizację warsztatów 
i szkolenia z psychologiem klinicznym dla 
pięciu członków w/w komisji, które odbę-
dą się w grudniu 2017 w Szpitalu Coperni-
cus Gdańsk-Zaspa. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 407/VII P/17 w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Pediatryczne-
go w sprawie zakupu pięciu kalendarzy 
dla Członków Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Pediatrycznego. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 408/VII P/17 w tej sprawie.

13. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 409/
VII P/17 w sprawie uwolnienia środków 
finansowych Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Epidemiologicznego na zorganizowanie 
warsztatów dotyczących najnowszych 
wytycznych dla podmiotów wykonują-
cych procesy dekontaminacji i sterylizacji 
organizowanych przez OIPiP w Słupsku, 
OIPiP w Gdańsku oraz W.S.S.E w Gdań-
sku. Warsztaty odbędą się 5 grudnia 
2017 r. w szpitalu Copernikus Sp. z o.o.

14. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 410/
VII P/17 w sprawie pokrycia kosztów 
noclegu i podróży czterech uczestników 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
„VII Bałtyckie Forum Zdrowia”, któ-
ra odbędzie się w dniu 10.11.2017 r. na 
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

15. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Okulistycz-
nego w sprawie uwolnienia środków fi-
nansowych z Komisji ds. Pielęgniarstwa 

Okulistycznego na realizację konferen-
cji „Stany nagłe w okulistyce w świetle 
nowych przepisów”, która odbędzie 17 
listopada 2017 r. w 7 Szpitalu Marynar-
ki Wojennej z Przychodnią w Gdańsku. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 411/
VII P/17 w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
w sprawie uwolnienia środków finanso-
wych z Komisji ds. Pielęgniarstwa Ope-
racyjnego na zorganizowanie warsztatów 
dotyczących najnowszych wytycznych 
dla podmiotów wykonujących procesy de-
kontaminacji i sterylizacji organizowanych 
przez OIPiP w Słupsku, OIPiP w Gdańsku 
oraz WSSE w Gdańsku. Warsztaty odbędą 
się 5 grudnia 2017 w Szpitalu Copernikus 
Sp. z.o.o. Podjęcie jednogłośnie Uchwały 
Nr 412/VII P/17 w tej sprawie.

17. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 413/
VII P/17 w sprawie wpisu zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, prowadzonego przez Interrete 
Sp. z o.o. pod numerem 00021/C/00222 
w w § 1 pkt. 9 Uchwały Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
32/VIIR/2015 z dnia 10.11.2015 r. poprzez 
dodanie kolejnych miejsc prowadzenia 
kształcenia, dotyczy kursu specjalistyczne-
go Leczenie ran dla pielęgniarek.

18. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 414/VII P/17 w sprawie apro-
baty przedłużenia umowy z firmą PIXEL na 
redakcję, druk i wysyłkę Biuletynu Informa-
cyjnego OIPiP w Gdańsku na okres dwóch 
lat tj. od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. uwa-
runkowanej tematyczną decyzją/uchwałą 
XXXII OZPiP w marcu 2018 r.

19. Przedstawienie i omówienie oraz przy-
jęcie jednogłośnie Uchwały Nr 415/VII 

Prezydium
W dniu 8 listopada 2017 roku odbyło się zebra-
nie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebraniu 
wzięło udział 6 osób, Członków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 402/VII P/17 w sprawie 
wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych, prowadzonego 
przez Interrete Sp. z o.o. w sprawie uru-
chomienia szkolenia specjalizacyjnego 
Pielęgniarstwo internistyczne, program 
przeznaczony dla pielęgniarek.

5. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 403/
VII P/17 w sprawie wskazania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisjach 
egzaminacyjnych w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
KORA Centrum Szkoleń Marek Wojda:
• kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 

operacyjne,
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa,
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa (Sopot).
6 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 404/

VII P/17 w sprawie wskazania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisjach 
egzaminacyjnych w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 

PULS-MEDIC Sp. z o.o.
• kurs specjalistyczny dla pielęgnia-

rek i położnych Resuscytacja krąże-
niowo-oddechowa,

• kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
i położnych Wykonywanie i interpre-
tacja zapisu elektrokardiograficznego.

7 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 405/
VII P/17 w sprawie wskazania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisjach 
egzaminacyjnych w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzy-
nie: kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo 
psychiatryczne, kurs kwalifikacyjny Pie-
lęgniarstwo geriatryczne, kurs kwalifika-
cyjny Pielęgniarstwo onkologiczne.

8. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 406/VII P/17 w sprawie 
wskazania przedstawicieli samorządu do 
prac w komisji kwalifikacyjnej w zakre-
sie kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez Wyższą Szkołę Inżynierii 
i Zdrowia w Warszawie: kurs kwalifika-
cyjny Pielęgniarstwo onkologiczne.

9. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 73/
IPP/PPL/2017/C i Uchwały Nr 74/IPP/
PPL/2017/C w sprawie wykreślenia 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych), wpisu w rejestrze indy-
widualnych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych (2 wykreślenia indywidualnych 
praktyk pielęgniarskich).

10. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Nr 628/Z/VII/2017 do 
Uchwały Nr 644/Z/VII/2017. Stwierdze-
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P/17 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Szkoleń Specjalizacyj-
nych realizowanych przez Dział Szkoleń 
OIPiP w Gdańsku.

20. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
• notatkę ze spotkania Rady Pomor-

skiego Oddziału Narodowego Fun-
duszu Zdrowia przesłaną przez Ob-
serwatora z ramienia OIPiP w Gdań-
sku, Panią mgr Aldonę Rogalę,

• komunikat prasowy zredagowany 
przez Krajową Izbę Diagnostów 
Laboratoryjnych, Krajową Izbę Fi-
zjoterapeutów oraz Naczelną Izbę 
Pielęgniarek i Położnych ze spo-
tkania przedstawicieli zawodów 
medycznych, które odbyło się 16 
października 2017 r. W komuni-
kacie przedstawiciele środowisk 
medycznych wyrażają zrozumienie 
dla przyczyn protestu rezydentów, 
czyli zbyt niskich i nieefektywnie 
lokowanych środków finansowych 
w Ochronie Zdrowia i podkreślili, 
że najlepszą drogą do rozwiązania 
konfliktów jest merytoryczny dia-
log. Wezwali do jego podjęcia i wy-
pracowania reformy, która skupi się 
na relokacji środków finansowych 
(wzmocnienie profilaktyki) oraz 
w perspektywie długoterminowej 
na systematycznym zwiększeniu 
nakładów finansowych. Popieramy 
w pełni wystosowany komunikat.

• pismo studenta pielęgniarstwa, który 
złożył ofertę nawiązania współpracy 
z pomorskim szpitalem oferującym 
płatne praktyki i/lub stypendia moty-
wacyjne w zamian za zobowiązanie 
do pracy po ukończeniu studiów; 

ofertę przyjęła do realizacji Pani Ma-
rzena Olszewska-Fryc,

• pismo przesłane przez Okręgowa 
Izbę Lekarską w Gdańsku z prośbą 
o poparcie Akcji Protestacyjnej Re-
zydentów. Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku, Pani Anna Czarnecka 
wystosowała i przesłała drogą e-
-mail stanowisko w tej sprawie,

• przesłane do wiadomości pismo Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, kierowane do Ministra Zdro-
wia Konstantego Radziwiłła, w spra-
wie wdrożenia Międzynarodowej 
Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej 
ICNP oraz odpowiedz w tej sprawie, 
Dyrektor departamentu Pielęgniarek 
i Położnych, Beaty Cholewki,

• pismo od Koordynatora Regionalne-
go dotyczące korzystania z platformy 
IBUK Libra, OIPiP w Gdańsku dwu-
krotnie wystosowała pismo, iż rezy-
gnuje z przedłużenia współpracy,

• podziękowania przesłane przez 
OIPiP w Elblągu oraz OIPiP w Rze-
szowie za udzieloną pomoc finan-
sową dla Członków ich samorządu 
w trudnej sytuacji,

• informację przesłana przez firmę 
Asseco z ofertą bezpłatnych szkoleń 
dla pielęgniarek i położnych w ra-
mach Projektu: Akademia Zdrowia 
– Rozwój kompetencji pracowni-
ków systemu ochrony zdrowia. In-
formacja dotycząca tematyki szko-
leń została zamieszczona na stronie 
internetowej OIPiP w Gdańsku,

• Projekt Rocznego Planu Regio-
nalnego Programu Strategicznego 
w zakresie Ochrony Zdrowia dla 
Pomorzan na rok 2018,

• zaproszenie na galę z okazji Dnia 

Patrona Ochrony Zdrowia – św. Łu-
kasza, która odbędzie się w Gdyni 
10 listopada 2018 roku,

• ofertę dotyczącą przyjęcia do archi-
wizacji dokumentów, które zgodnie 
z zasadami muszą być archiwizo-
wane. Pani Przewodnicząca Anna 
Czarnecka podkreśliła, iż profesjo-
nalne brakowanie dokumentów już 
nastąpiło. Sprawa zostanie ponow-
nie omówiona na zebraniu Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych,

• wykonanie i złożenie sprawozda-
nia finansowego i merytorycznego 
dotyczącego zawartych umów na 
przekazanie dotacji ze środków bu-
dżetowych w 2017 r., 

• pismo Prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warsza-
wie dotyczące Systemu Obsługi 
Samorządu w skład, którego będzie 
włączony System Komunikacji Sa-
morządu, Centralny Zintegrowany 
Elektroniczny Program e-Komuni-
kacji, System Obsługi Pielęgniarek 
i Położnych, Zintegrowany System 
Obsługi Pielęgniarek i Położnych,

• pismo od pielęgniarki z Chojnic 
w sprawie odmowy przyznania re-
fundacji po ukończonej Specjaliza-
cji Anestezjologicznej. Prezydium 
ORPiP w Gdańsku bardzo szcze-
gółowo przeanalizowało wniosek, 
który podlegał rozpatrzeniu zgodnie 
z regulaminem. Prezydium podtrzy-
mało decyzję Komisji ds. Refunda-
cji Doskonalenia Zawodowego. Do 
Pielęgniarki składającej odwołanie 
zostanie przesłane stosowne pismo,

• sprawy związane ze specjalizacjami, 
na które OIPiP w Gdańsku wygrała 
przetarg. Na stronie internetowej za-

mieszczone są informacje dotyczące 
rozpoczynających się specjalizacji,

• założenia wstępne organizacji 
XXXII Okręgowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku,

• dokonaną kontrolę w ramach działal-
ności ADO, ABI, ASI we wszystkich 
działach OIPiP w Gdańsku. Niepra-
widłowości stwierdzono jedynie 
w Dziale Szkoleń. Przewodnicząca 
ORPiP podjęła działania naprawcze. 
24 listopada 2017 r. odbędzie się 
dodatkowe szkolenie pracowników 
OIPiP w Gdańsku w zakresie prze-
strzegania zasad Instrukcji Zarzą-
dzania Systemem Informatycznym, 
Ochrony Danych Osobowych oraz 
Polityki Bezpieczeństwa Ochrony 
Danych Osobowych,

• pismo od Krajowego Konsultanta 
ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego 
z prośbą o zaopiniowanie kandydat-
ki, kandydata na Konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Onkologicznego w związku 
z rezygnacją z pełnienia funkcji 
poprzedniego Konsultanta. Po kon-
sultacji i dokonaniu ustaleń z OIPiP 
w Słupsku zostanie wystosowane 
pismo w tej sprawie,

• propozycję z Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych do udziału w konferencji 
2 osób, w dniach 27-28 listopada 
2017 r. w Warszawie, konferencja 
jest rekomendowana przez Naczel-
ną Radę Pielęgniarek i Położnych,

• protokół pokontrolny Komisji 
Rewizyjnej z wizytacji w OIPiP 
w Gdańsku. Wynik kolejnej kontro-
li pozytywny bez uwag,

• pismo z Naczelnej Rady Pielęgnia-
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rek i Położnych w sprawie najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawo-
dy medyczne. Jednocześnie Pani 
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
poinformowała, że w Warszawie 
odbyło się spotkanie z Ministrem 
Zdrowia w tej sprawie – Ustawa bę-
dzie nowelizowana,

Wiceprzewodnicząca Pani marzena 
Olszewska-Fryc omówiła:
• konferencję, która miała miejsce 

w Gdańskim Uniwersytecie Me-
dycznym o tematyce dotyczącej 
Nowej Karty Pracowników Służby 
Zdrowia, jednocześnie zachęca do 
zapoznania się z omawiana kartą,

• rozpoczynającą się w dniu jutrzej-
szym akcję promującą zawód pie-
lęgniarki i położnej; Jest to projekt 
propagowania akcji społecznych 
we współpracy z Duszpasterstwem 
Ochrony Zdrowia. Projekt będzie 
realizowany w szkołach średnich, 
uczelniach wyższych jak również 
w ostatnich klasach gimnazjalnych. 
Mamy nadzieję, że będzie to projekt 
długofalowy ze względu na braki 
kadrowe. 

skarbnik Pani ewa bogdańska-bóll 
omówiła pismo przesłane przez Kie-
rownika Działu Szkoleń, Panią Danutę 
Adamczyk-Wiśniewską, w którym zo-
stał przesłany regulamin specjalizacji 
w celu zapoznania się i zaopiniowania 
części dotyczącej płatności. Skarbnik 
ORPiP w formie pisemnej przesłała 
swoją opinię wraz z uzasadnieniem, 
którą przedstawiła Prezydium ORPiP 
w Gdańsku. Prezydium zaakceptowało 
opinię Skarbnika ORPiP. 

21. Zakończenie zebrania.

W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebra-
niu wzięło udział 9 osób, Członków Prezydium. 
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie projektu porządku zebra-

nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

3 . Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarstwa Diagnostycz-
nego w sprawie uwolnienia środków fi-
nansowych z Komisji ds. Pielęgniarstwa 
Diagnostycznego na zorganizowanie 
Konferencji „Bezpieczeństwo pracy pielę-
gniarki w pracowni diagnostycznej”, która 
odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w siedzi-
bie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 416/VII P/17 w tej sprawie.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 417/VII P/17 w sprawie 
uwolnienia środków finansowych Komi-
sji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego na 
udział czterech Członków w/w komisji 
w VII Krajowej Konferencji Naukowo-
-Szkoleniowej ,,Solidarni ze zdrowiem 
przez szczepienia”, która odbędzie 
się w dniach 16-18 listopada 2017 r. 
w Gdańsku. 

5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku 
Nauczania i Wychowania w sprawie 
uwolnienia środków finansowych z Ko-
misji ds. Pielęgniarek w Środowisku Na-
uczania i Wychowania na udział Członka 
w/w komisji w VII Krajowej Konferen-
cji Naukowo-Szkoleniowej ,,Solidarni 
ze zdrowiem przez szczepienia”, która 
odbędzie się w dniach 16-18 listopada 
2017 r. w Gdańsku. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 418/VII P/17 w tej sprawie. 

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 419/VII P/17 w sprawie 
uwolnienia środków finansowych z Ko-
misji ds. Pielęgniarek w Środowisku Na-
uczania i Wychowania na pokrycie kosz-
tów noclegu i dojazdu na konferencję 
dwóch osób z w/w komisji Konferencja 
„Rozwiązywanie Problemów Alkoholo-
wych” odbędzie się w dniach 27-28 li-
stopada 2017 w Warszawie. 

7 . Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 420/
VII P/17 w sprawie przyjęcia i realiza-
cji wniosków Komisji Socjalnej z dnia 
14.11.2017 r. na ogólną sumę 3450 zł 
brutto (trzy tysiące czterysta pięćdzie-
siąt 00/100).

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały doty-
czących Prawa Wykonywania Zawodu 
Nr Uchwała Nr 645Z/VII/2017. Stwier-
dzenia i wpisy – 1 (w tym 1 położna).

9. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 421/
VII P/17 w sprawie wpisu zmiany danych 
do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych, prowadzonego przez Interre-
te Sp. z o.o. pod numerem 00021/C/00241 
w w § 1 pkt. 9 Uchwały Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Nr 
34/VIIP/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r. 
poprzez dodanie kolejnych miejsc prowa-
dzenia kształcenia, dotyczy, kursu specja-
listycznego Wywiad i badanie fizykalne 
dla pielęgniarek i położnych.

10. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
422/VII P/17 w sprawie wpisu zmiany 
danych do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pie-
lęgniarek i położnych, prowadzonego 
przez Interrete Sp. z o.o. pod numerem 
00021/C/00238 w § 1 pkt. 9 Uchwały 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Gdańsku Nr 31/VIIP/2016 z dnia 
7 stycznia 2016 r. poprzez dodanie ko-

lejnych miejsc prowadzenia kształcenia, 
dotyczy kursu specjalistycznego Resu-
scytacja Krążeniowo-oddechowa.

11. Zakończenie zebrania.

W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się ze-
branie Prezydium ORPiP w Gdańsku. W zebra-
niu wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium 
oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodni-

czącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy 
obecności.

2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-
przedniego zebrania.

3 . Przedstawienie projektu porządku zebra-
nia. Przyjęcie jednogłośnie zapropono-
wanego porządku zebrania.

4. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 423/VII P/17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosków Komisji 
Socjalnej z dnia 12.12.2017 r. na ogólną 
sumę: 7 800.00 zł brutto (słownie: sie-
dem tysięcy osiemset 00/100).

5. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Ochrony Zdrowia Pracu-
jących w sprawie zmiany składu człon-
kowskiego Komisji ds. Ochrony Zdrowia 
Pracujących, działającej przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 
424/VII P/17 w tej sprawie.

6 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 425/VIIP/17 w sprawie 
wydania zaświadczenia po odbytym prze-
szkoleniu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (jednej pielęgniarce).

7 . Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 426/
VIIP/17 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
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podyplomowe pielęgniarek i położnych, 
kursu specjalistycznego Wykonanie i in-
terpretacja zapisu elektrokardiograficz-
nego u dorosłych organizowanego przez 
Interrete Sp. z o.o. Program przeznaczo-
ny dla pielęgniarek i położnych.

8. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 427/
VIIP/17 w sprawie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
kursu kwalifikacyjnego Ochrona zdro-
wia pracujących organizowanego przez 
KLINIKA FFX – Grażyna Maria Nowak. 
Program przeznaczony dla pielęgniarek.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 428/VIIP/17 w sprawie 
wskazania przedstawicieli samorzą-
du do prac w komisji egzaminacyjnej 
w zakresie kształcenia podyplomowego 
prowadzonego przez PULS-MEDIC Sp. 
z o.o.: kurs specjalistyczny Szczepienia 
ochronne dla pielęgniarek.

10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 429/VIIP/17 w sprawie 
wskazania przedstawiciela samorządu 
do prac w komisji egzaminacyjnej w za-
kresie kształcenia podyplomowego pro-
wadzonego przez KORA Medica: kurs 
specjalistyczny Szczepienia ochronne.

11. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 430/
VIIP/17 w sprawie wskazania przedsta-
wicieli samorządu do prac w komisjach 
egzaminacyjnych w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Klinika FFX Grażyna Nowak:
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa
• kurs specjalistyczny Leczenie ran.

12. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 431/
VIIP/17 w sprawie wskazania przedsta-
wiciela samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 

podyplomowego prowadzonego przez 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Zie-
mi Częstochowskiej: kurs kwalifikacyj-
ny Pielęgniarstwo geriatryczne.

13. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 432/VIIP/17 w sprawie 
wskazania przedstawicieli samorządu do 
prac w komisjach egzaminacyjnych w za-
kresie kształcenia podyplomowego prowa-
dzonego przez INTERRETE Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny Resuscytacja 

krążeniowo-oddechowa,
• kurs specjalistyczny Wywiad i ba-

danie fizykalne.
14. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 433/VIIP/17 w sprawie 
wydania skierowania do odbycia prze-
szkolenia po przerwie w wykonywaniu 
zawodu łącznie dłuższej niż 5 lat w ostat-
nich 6 latach, w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki/położnej (4 pielęgniarkom).

15. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 434/VIIP/17 w sprawie 
przyznania pomocy finansowej – zapomo-
gi dla ciężko chorej pielęgniarki z OIPiP 
w Ciechanowie. Pomoc finansowa przy-
znana została w wysokości 200 zł.

16. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 435/VIIP/17 w sprawie za-
kupu prenumeraty Biuletynu Informacyj-
nego dla służb finansowych oraz zakupu 
prenumeraty Gazety Podatkowej na rok 
2018 potrzebnych na bieżącą działalność 
księgowości przy OIPiP w Gdańsku.

17. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 436/
VIIP/17 w sprawie dofinansowania I edy-
cji imprezy „Nauka dla Zdrowia” pro-
mującej zawody medyczne, promującej 
profilaktykę zdrowotną skierowaną do 
mieszkańców Trójmiasta, którą organizuje 
Gdański Uniwersytet Medyczny w Cole-
gium Biomedicum Gdańskiego Uniwersy-

tetu Medycznego 20 kwietnia 2018 r.
18. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 

Uchwały Nr 437/VIIP/17 w sprawie 
przyjęcia dwóch regulaminów organi-
zacyjnych szkoleń; kwalifikacyjnych 
i specjalistycznych realizowanych przez 
Dział Szkoleń OIPiP w Gdańsku. 

19. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 438/VIIP/17 w sprawie za-
wieszenia działalności Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Kardiologicznego, działa-
jącej przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku.

20. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczą-
cej Komisji ds. Opieki Długotermi-
nowej w sprawie uwolnienia środków 
finansowych z działalności Komisji ds. 
Opieki Długoterminowej na uczest-
nictwo 5 członków Komisji ds. Opieki 
Długoterminowej w Konferencji Euro-
pejskiego Towarzystwa Leczenia Ran 
– EWMA 2018 r. w Krakowie w dniach 
09-11.2018 r. Podjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 439/VIIP/17 w tej sprawie.

21. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącej 
Komisji ds. Leczenia ran i Odleżyn 
w sprawie uwolnienia środków finanso-
wych z działalności Komisji ds. Leczenia 
Ran i Odleżyn na uczestnictwo 4 człon-
ków Komisji ds. Leczenia Ran i Odleżyn 
w Konferencji Europejskiego Towarzy-
stwa Leczenia Ran – EWMA 2018 r 
w Krakowie w dniach 09-11.2018 r. 
Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 440/
VIIP/17 w tej sprawie.

22. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 441/
VII P/17 w sprawie rezygnacji z pełnie-
nia funkcji Przewodniczącej i zmiany 
składu członkowskiego Komisji ds. Pie-
lęgniarstwa Operacyjnego, działającej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku.

23. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 75/
IPP/PPL/2017/C w sprawie wykreśle-
nia z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą (Rejestr Praktyk 
Zawodowych), wpisu w rejestrze indy-
widualnych praktyk pielęgniarek i po-
łożnych (1 wykreślenie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej).

24. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwał dotyczących Prawa Wykony-
wania Zawodu od Uchwały Nr 646/Z/
VII/2017 do Uchwały Nr 671/Z/
VII/2017. Stwierdzenia i wpisy – 10 
(w tym 3 położne), wpis do rejestru – 4 
(w tym 1 pielęgniarz, 1 położna), wykre-
ślenia z rejestru – 11 ( w tym 3 – położ-
ne), wygaśnięcia 27 (w tym 1 – pielę-
gniarz, 5 położnych).

25. Przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 442/
VII P/17 w sprawie wskazania przed-
stawicieli samorządu do prac w komisji 
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia 
podyplomowego prowadzonego przez 
Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwi-
dzynie: kurs specjalistyczny Opieka nad 
chorymi dorosłymi w leczeniu systemo-
wym nowotworów.

26. sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka przedstawiła pismo pielęgniarki 
o skrócenie stażu przeszkolenia po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu łącznie 
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach, 
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej. Do Pielęgniarki zostanie wy-
stosowane pismo wyjaśniające zasady 
odbywania zajęć stażowych.

27. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Z prac Rady
W dniu 15 grudnia 2017 roku odbyło się 
zebranie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Gdańsku. Frekwencja była bar-
dzo wysoka: w zebraniu udział wzięło 19 
Członków Okręgowej Rady, Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Graży-
na Ropel, czterech Pełnomocników ORPiP 
oraz jako Gość – Przewodnicząca I i II ka-
dencji Pani Władysława Murawska.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczą-

cą ORPiP Annę Czarnecką.
2. Podpisanie listy obecności przez Osoby 

uczestniczące w zebraniu Rady.
3 . Przyjęcie jednogłośnie protokołu z po-

przedniego zebrania.
4. Przedstawienie projektu porządku zebra-

nia przez Panią Przewodniczącą. Uwag 
nie było. Przyjęcie jednogłośnie zapro-
ponowanego porządku zebrania.

5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 92/VIIr/17 w sprawie 
przyjęcia i realizacji wniosku Komisji ds. 
Finansowania Doskonalenia Zawodo-
wego z dnia 11 grudnia 2017 r. 66 972, 
80 zł brutto (sześćdziesiąt sześć tysięcy 
dziewięćset siedemdziesiąt dwa zł brut-
to 80/100). Przewodnicząca podkreśliła, 
iż zrealizowano wszystkie refundacje do 
przyznanych na obradach czerwcowej 
komisji włącznie. Obecnie (dosłownie 
wczoraj) Minister Zdrowia przesłał kwo-
tę dotacji za kolejne pół roku –  możliwa 
więc jest realizacja refundacji z komisji 
wrześniowej oraz obecnej grudniowej do 
marca 2018 r. W marcu zatem będziemy 
na bieżąco. Przewodnicząca podkreśli-
ła, że wypłacanie refundacji odbywa się 

w interwałach czasowych ze względu na 
fakt, iż znaczne opóźnienia dotacji z MZ 
na ustawową działalność Izby pokrywamy 
ze środków własnych czyli z naszych skła-
dek. Rozumiem nerwowość w tym tema-
cie i roszczenia Pielęgniarek i Położnych, 
ale niestety ten aspekt jest totalnie niezależ-
ny od nas.

6 . Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 93/VIIr/17 w sprawie 
zmiany składu członkowskiego Komisji 
socjalnej działającej przy Okręgowej 
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku na wniosek Przewodniczącej Komi-
sji Socjalnej.

7 . Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 94/VIIr/17 w sprawie za-
twierdzenia pakowania zarchiwizowanej 
dokumentacji OIPiP , wywiezienie i prze-
chowywanie w archiwum zewnętrznym 
– firma PIKA Sp. z o.o. na archiwizację 
bieżącej dokumentacji OIPiP w Gdańsku. 
Obecnie w archiwum mimo brakowania 
i totalnego uporządkowania zaczyna bra-
kować miejsca. Przewodnicząca pokazała 
tematyczną prezentację.

8. Podjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 95/
VIIr/17 w sprawie wymiany wyeksplo-
atowanego serwera na nowy, typu NAS 
QNAP w biurze OIPiP wraz z dokupie-
niem czterech dysków dla zasobów fir-
mowych plus wymiana gniazda zasilania 
serwerowni z dołożeniem dodatkowej 
nowej linii zasilającej urządzenia wraz 
z bezpiecznikami klasy C. Koszt całej 
inwestycji dla bezpiecznego funkcjono-
wania urządzeń w serwerowni wyliczo-
no na kwotę około 7000.00 zł brutto. 

W obecnych czasach wymagania sprzę-
towe bardzo rosną i trzeba im sprostać 
by realizować powierzone zadania ze 
szczególnym naciskiem na ochronę da-
nych osobowych, których są tysiące.

9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 96/VIIr/17 w sprawie 
przedłużenia umów od 01.01.2018 do 
31.03.2018 z dwoma prawnikami, po-
siadającym wiedzę z zakresu znajomości 
i stosowania przepisów prawa karnego 
materialnego i procesowego, do wyłącz-
nej dyspozycji Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Ilość 
i jakość spraw niestety stawia przed 
nami taką konieczność.

10. Omówienie i przyjęcie Uchwały Nr 97/
VIIr/17 w sprawie zatwierdzenia In-
strukcji Kasowej do bieżącej działalno-
ści kasy OIPiP w Gdańsku. Uchwała zo-
stała przyjęta 18 głosami za przy 1 głosie 
wstrzymującym się. Instrukcja została 
zaktualizowana na bazie obecnie obo-
wiązujących przepisów prawnych księ-
gowych tzn. Ustawy o Rachunkowości. 
Jest bardzo złożonym dokumentem 
i niezwykle istotnym. Przewodnicząca 
podkreśliła, iż dopiero za swojej kaden-
cji wprowadziła taką instrukcję.

11. Omówienie i przyjęcie jednogłośnie 
Uchwały Nr 98/VIIr/17 w sprawie po-
krycia kosztów przygotowania i zorgani-
zowania XXXII Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
dnia 17 marca 2018 r.

12. Przedstawienie bieżących informacji.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnec-
ka omówiła:
- pismo przesłane przez Okręgowa 

Izbę Lekarską w Gdańsku z prośbą 
o poparcie Akcji Protestacyjnej Re-
zydentów; Przewodnicząca ORPiP 

w Gdańsku, Pani Anna Czarnec-
ka wystosowała i przesłała drogą 
e- mail stanowisko w tej sprawie, 
które było jednoznaczne ze stano-
wiskiem NRPiP i podkreśliła rów-
nież, iż cieszy się, że jest kolejna 
grupa zawodowa, która tak jak 
my (zaczęliśmy intensywnie 3 lata 
temu) – domaga się wzrostu nakła-
dów finansowych na Służbę Zdro-
wia oraz podwyżek wynagrodzeń 
by móc godnie pracować i zarabiać 
na jednym etacie

- przesłane do wiadomości pismo 
Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych, kierowane do Ministra 
Zdrowia Konstantego Radziwiłła, 
w sprawie wdrożenia Międzyna-
rodowej Klasyfikacji Praktyki Pie-
lęgniarskiej ICNP oraz odpowiedź 
w tej sprawie Dyrektor Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych 
Pani Beaty Cholewki

- pismo od Koordynatora Regio-
nalnego dotyczące propozycji ko-
rzystania z platformy IBUK Libra 
i tematyczną odpowiedź OIPiP 
w Gdańsku, która dwukrotnie 
wystosowała pismo, iż rezygnu-
je z przedłużenia współpracy ze 
względu na brak zainteresowania

- podziękowania przesłane przez 
ORPiP Regionu Warmii i Mazur 
za udzieloną pomoc finansową dla 
Członka Ich Samorządu w bardzo 
trudnej sytuacji zdrowotnej oraz so-
cjalno-bytowej

- pismo – odpowiedź z Naczelnej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie dotyczące reprezen-
towania pielęgniarek i położnych 
będących Członkami samorządu 
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w sprawach indywidualnych spo-
rów z pracodawcami

- pismo z Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie 
w sprawie wykreślenia Hydro-
xyethylamylum (HES) ze składu 
zestawu przeciwwstrząsowego za-
wartego w Rozporządzeniu w Spra-
wie Świadczeń Gwarantowanych 
z Zakresu Świadczeń Pielęgnacyj-
nych i Opiekuńczych w ramach 
Opieki Długoterminowej (t. j. Dz. 
U. z 2015 r. poz.1658), oraz od-
powiedz w tej sprawie Dyrektor 
Departamentu Pielęgniarek i Położ-
nych Pani Beaty Cholewki

- pismo z Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie do-
tyczące postępowania w przypadku 
budzącym wątpliwość autentycz-
ności dokumentu przedłożonego 
w celu stwierdzenia prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki, położnej 
w szczególności dyplomu ukończe-
nia przez określoną osobę studiów 
pielęgniarskich, położniczych

- wątpliwości w kwestii wynagro-
dzenia PIT 8 C z tytułu refundacji 
kosztów doskonalenia zawodowe-
go – ustalono, iż wystawianie tych 
PIT-ów jest niezbędne i wynika 
z przepisów

- zmiany, które następują w procesie 
informatyzacji i związane z tym wy-
zwania stojące przed pracownikami 
biura OIPiP w Polsce jak i pielęgniar-
kami i położnymi z całego kraju,

- organizację XXXII Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku, który odbędzie się 17 
marca (sobota) 2018 roku w Hote-
lu Marina w Gdańsku, gdzie zostanie 

sprawozdana realizacja Planu Finan-
sowego za rok 2017 oraz preliminarz 
finansowy na 2018 r. Pani Przewod-
nicząca podkreśliła, że realizacja 
Planu finansowego odbywa się z na-
leżytą starannością oraz gospodar-
nie/oszczędnościowo mimo wzrostu 
cen mediów i świadczeń, bieżących 
przeglądów, napraw awarii i reali-
zacji dodatkowych zadań wynika-
jących z wyzwaniami jakie nam 
postawiło Ministerstwo Zdrowia jak 
np. SMK. Podała przykład, iż w roku 
2016 refundacji z tytułu doskonale-
nia zawodowego było przyznanych 
350 osobom, natomiast w roku 
2017 refundacji przyznanych zosta-
ło 800 pielęgniarkom i położnym. 
Dział Refundacji oraz Księgowość 
wystawić muszą zatem i wysłać 
tysiące PIT-ów. Obecnie spływają 
również sprawozdania z działalno-
ści poszczególnych Komisji Proble-
mowych, które pracowały bardzo 
aktywnie, a już od miesiąca stycznia 
2018 roku rozpoczniemy przygoto-
wywanie materiałów zjazdowych; 
Przygotowania do Zjazdu są zatem 
złożone i intensywne.

- organizację druk oraz dystrybucję 
kalendarzy ściennych promujących 
OIPiP na rok 2018 w taki sposób, aby 
dotarły do Odbiorców wystarczająco 
przed rozpoczęciem 2018 roku

- nową szatę graficzną Biuletynu In-
formacyjnego Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych szczególnie 
Kalendarium w wersji „fotograficz-
nej a'la komiksowej” oraz zawartą 
umowę na druk biuletynu, gdzie 
mamy gwarancję niezmienności 
kwoty za druk na następne dwa lata 

(tymczasowo do marca 2018 r.),
- zintegrowany System Obsługi Pie-

lęgniarek i Położnych (ZSOPiP), 
techniczne wdrożenie Europejskiej 
Legitymacji Zawodowej (EPC),

- stanowisko dotyczące jednooso-
bowych obsad pielęgniarek i po-
łożnych na dyżurach, wyjaśniła, że 
stanowisko w tej sprawie podjęła 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Po-
łożnych w Warszawie, które w pełni 
popieramy i rozpowszechniamy

- podwyżki tzw. ,,ZĘBALOWE” 
gdzie OIPiP w Gdańsku wspólnie ze 
Związkami Zawodowymi będą dą-
żyć do włączania przyznanych kwot 
we wszystkich transzach do podsta-
wy wynagrodzenia pielęgniarek i po-
łożnych gdyż losy OWU po czwartej 
transzy są wielką niewiadomą

- spotkanie w Warszawie na NRPiP 
z Wiceminister Zdrowia Józefą 
Szczurek-Żelazko, na której została 
bardzo szczegółowo przedstawiona 
Pani Minister sytuacja pielęgniarek 
i położnych na terenie kraju, podjęta 
została dyskusja dotycząca strategii 
dla pielęgniarek i położnych

- wizytę w Episkopacie Polski, Prze-
wodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc, która została 
omówiona na spotkaniu w Gdań-
skim Uniwersytecie Medycznym. 
Przewodnicząca Anna Czarnecka 
zaprezentowała otrzymaną na spo-
tkaniu Nową Kartę Pracowników 
Służby Zdrowia, którą osobiście 
zakupiła i podarowała świątecznie 
Członkom Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
Pani Przewodnicząca poleca tę pu-

blikację do przeczytania wszystkim 
pielęgniarkom i położnym.

Przewodnicząca Przedstawiła prezenta-
cję multimedialną z działalności i kontro-
li OIPiP. Wszelkie kontrole miały wy-
niki bardzo dobre poza kontrolą Działu 
Szkoleń. Przewodnicząca poinformowa-
ła Członków Rady, iż w wyniku kontroli 
okazało się, że doszło (niejednokrotnie) 
do złamania zasad Polityki Bezpieczeń-
stwa Ochrony Danych Osobowych oraz 
Obowiązującej Instrukcji Zarządzania 
Systemem Informatycznym Ochrony 
Danych Osobowych w OIPiP. Podjęto 
i przeprowadzono niezbędne działania 
naprawcze. Przewodnicząca poinfor-
mowała, iż przyjęła ze zrozumieniem 
rezygnację Kierownik Działu Szkoleń, 
która udała się na emeryturę oraz pilnie 
przeprowadzone zostało Pracownikom 
szkolenie przypominające bardzo ważne 
i przepisami podyktowane ww. zasady 
bezpieczeństwa. Informatyzacja pracy 
wymaga bowiem przestrzegania nowych 
zasad i zabezpieczeń.

13. Przedstawienie przez Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej, Panią mgr Grażynę 
Ropel, wyników comiesięcznych kon-
troli OIPiP w Gdańsku oraz Planu Pracy 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej na rok 
2018 oraz przebiegu kontroli działalno-
ści Komisji Rewizyjnej ORPiP w Gdań-
sku przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie. Wyniki są po-
zytywne.

14. Zakończenie zebrania.

Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku
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Kalendarium
27 października

Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej oraz Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w konferencji zorganizowanej przez Komisję Opieki Długoterminowej pod egi-
dą jej Przewodniczącej Danuty Mataczyńskiej w hospicjum im. Dudkiewicza. Konferencja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Polecamy relację.

27 października

Na zaproszenie Rektora GUMed, udział i reprezentowanie OIPiP w Gdańsku przez Wice-
przewodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc w debacie pt. ,,Wspólnie o konstytucji’’.

28 października

Na zaproszenie Okręgowej Izby Lekarskiej udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc w Gdańskiej Debacie Lekarskiej pt. ,,Suprema lex współczesne spory o relacje 
pacjenta i lekarza’’ w ECS. 

4 listopada
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc na zaproszenie Okręgowej Izby Lekarskiej w GUMed na XV Gdańskich Spo-
tkaniach z Etyką Lekarską. Przedstawienie Nowej Karty Pracowników Służby Zdrowia 
przygotowaną przez Papieską Radę ds. Służby Zdrowia. Przewodnicząca Anna Czarnecka 
miała wystąpienie, które spotkało się z dużym zainteresowaniem i zostało wysoko ocenio-
ne gromkimi brawami. Przewodnicząca podkreśliła, iż bardzo chcemy mieć takie warunki 
pracy i obsady dyżurowe, abyśmy mogli godnie i należycie realizować sztukę medyczną 
i humanistyczną jednocześnie jaką jest Pielęgniarstwo.

6 listopada

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc oraz Okręgowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Gdańsku w konferencji Zespołów Interdyscy-
plinarnych Gdańsk, sopot, Gdynia realizowanych w ramach projektu „Gdańsk Blisko 
Rodziny”. Konferencja zawierała niesamowicie istotne, życiowe i prawne zagadnienia 
przedstawione w prezentacjach multimedialnych. Współpraca jest podstawą!

6 listopada
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Ol-
szewskiej-Fryc oraz Jolanty Zając i Barba-
ry Wysockiej na zaproszenie Copernicus 
w celu zaprezentowania realizowanego 
projektu – Centrum Urazowe dla Dzieci. 
To bardzo zacny i pożyteczny projekt!

KOmUNIKAt – XXXII ZjAZD PIeLĘGNIAreK I POłOżNyCH
Szanowni Delegaci !

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17 marca 2018 roku o godzinie 09:00 odbędzie się XXXii 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. Zjazd odbędzie się w Hotelu Novo-
tel Gdańsk marina w Gdańsku ul. jelitkowska 20. Biuletyn Zjazdowy otrzymają Państwo 
w regulaminowym terminie. Prosimy o zabranie ze sobą Mandatów i Biuletynu Zjazdowego. 
Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa. Nieobecność prosimy usprawiedliwić 
pisemnie i przesłać na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

Sekretarz ORPiP w Gdańsku      Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku  
 Jolanta Zając                             mgr Anna Czarnecka
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7 listopada
W Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach udział Przewod-
niczącej Anny Czarneckiej w konferencji merytorycznej/
szkoleniowej pt. „Profesjonalne Pielęgniarstwo” . Konfe-
rencja cieszyła się ogromnym powodzeniem, a uczestnikami 
były również Koleżanki i Koledzy z wielu regionów Polski. 
Polecamy relację: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/271

8 listopada

W OIPiP w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka prowadziła obrady Prezydium OR-
PiP. Omówiono wiele istotnych kwestii oraz podjęto liczne tematyczne uchwały. Pole-
camy sprawozdanie w biuletynie.

9 listopada
Wizyta w ramach promocji naszych zawodów, na zaproszenie Pani Dyrektor Zespołu Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych w Gdańsku na ul. Nowe Ogrody, Wiceprzewodniczącej Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc i Sekretarza ORPiP Jolanty Zając (Przewodniczącej Komisji ds. Pielę-
gniarek Środowiska Nauczania i Wychowania przy OIPiP w Gdańsku). Młodzież była bardzo 
zainteresowana naszymi profesjami, ich rozwojem i możliwościami... Akcję czynnie wspiera 
ks. Błażej Kwiatkowski – nasz Duszpasterz Ochrony Zdrowia – szczerze przejmujący się tren-
dem mocno zmniejszającej się ilości Pielęgniarek i Położnych. Każde działanie na rzecz pozy-
skiwania profesjonalnych kadr medycznych jest godne podziwu i warte realizacji...

9 listopada
Wręczenie w OIPiP w Gdańsku Dyplo-
mów dla nowych specjalistek w dziedzi-
nie pielęgniarstwa pediatrycznego przez 
Przewodnicząca Annę Czarnecką i Wice-
przewodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc 
w OIPiP. To wielkie osiągnięcie! Gratulu-
jemy! Polecamy relację: http://www.oipip.
gda.pl/aktualnosci/273

10 listopada
W Gdyńskim Centrum Filmowym udział Przewod-
niczącej Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej 
Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystości przyzna-
nia Nagród dla Pracowników Ochrony Zdrowia 
przez Prezydenta miasta Gdyni. To była bardzo 
wzruszająca uroczystość. Praca w Kapitule Prezy-
denta nie jest łatwa – podkreśliła Przewodnicząca 
Anna Czarnecka – wpłynęło wiele, wiele wspania-
łych laudacji i dokonanie wyboru było arcytrudnym 
zadaniem – kontynuowała. Wszystkim Laureatom 
GRATULUJEMY! Polecamy relację.

10 listopada
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wiceprze-
wodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w konferencji 
szkoleniowej w Szpitalu Copernicus pt. „Korzyści wyni-
kające ze stosowania systemu zamkniętego w kontekście 
redukcji zakażeń krzyżowych”. Profilaktyki nigdy dość! 
Polecamy relację: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/274
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10 listopada

W Szczecinie w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szcze-
cińskiego odbyło się VII bAłtyCKIe FOrUm ZDrOWIA, w którym udział wzięły 
z ramienia ORPiP w Gdańsku: Pani Sekretarz Jolanta Zając oraz Pani Skarbik Ewa Bog-
dańska-Bóll. Polecamy relację: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/278

13 listopada
W siedzibie NIPiP w Warsza-
wie udział Przewodniczącej 
Anny Czarneckiej w obradach 
Konwentu Przewodniczących 
Okręgowych rad Pielęgnia-
rek i Położnych z całej Polski. 
Omówiono wiele działań.

13 listopada
Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc, na zaproszenie Domów Pomocy 
Społecznej, w Pomorskim Festiwalu małych Form Artystycznych – Nasz Dom Nasze 
życie w Teatrze Miejskim w Gdyni. Współpraca i zgoda jest kluczem do sukcesów!

14 listopada

W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w pracach Prezydium NRPiP. 
Omówiono wiele wykonanych zadań oraz liczne spraw bieżące. Rok był trudny, a kolejny 
zapowiada się jeszcze trudniejszy...

15 listopada
W Jarcewie udział Przewodniczącej ORPiP Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej Ma-
rzeny Olszewskiej-Fryc w konferencji pt. ,,Opieka w nowym systemie realizacji świad-
czeń zdrowotnych’’ zorganizowanej przez koło PTP działającego przy Szpitalu Specja-
listycznym w Chojnicach i Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Konferencja była 
bardzo ciekawa i praktyczna. Polecamy relację: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/277

16 listopada
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w VII Krajowej Konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Wak-
cynologii pt. ,,Solidarni ze zdrowiem przez szczepienie’’ w Europejskim Centrum Soli-
darności w Gdańsku. szczególne podziękowania składamy Paniom Pielęgniarkom, 
które były bardzo zaangażowane we współorganizację konferencji z ramienia OIPiP 
w Gdańsku. Jak to wspaniale, że jest wśród nas tak wiele Osób, które dla dobra wielu 
spraw poza pracą zawodową poświęcają swoją wiedzę i czas społecznie! 
Polecamy: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/280
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17 listopada
Udział i reprezentowanie OIPiP przez Wiceprze-
wodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc w inau-
guracji roku akademickiego 2017/2018 w za-
przyjaźnionej z nami SWPS na Uniwersytecie 
Humanistycznospołecznym w Sopocie. Gratu-
lujemy! To kolejny rok wypełniony studentami.

17 listopada

W Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku udział Przewodniczącej OIPiP Anny Czar-
neckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w konferencji dedykowanej 
PIeLĘGNIArstWU OKULIstyCZNemU, które jak warto podkreślić, wraz z roz-
wojem medycyny i jej technik mocno się rozwinęło, jest bardzo złożone oraz profe-
sjonalne/specjalistyczne i pokonuje wiele wyzwań. Gratulujemy Komisji Pielęgniarstwa 
Okulistycznego przy OIPiP w Gdańsku, na czele z jej Przewodniczącą Barbarą Wysocką, 
za wspaniałą inicjatywę. Polecamy relację w następnym biuletynie.

17 listopada
W Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Gdańskim udział Przewodniczącej OIPiP Anny Czarneckiej i Wice-
przewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w uroczystości przyznania Nagród przez Prezydenta 
miasta Gdańska Najlepszym społecznym Inspektorom Pracy. Gratulacje dla naszej Koleżan-
ki Pielęgniarki Ilony Kwiatkowskiej-Falkowskiej (szpitale Pomorskie) za otrzymanie PIerW-
sZej NAGrODy. Dziękujemy za wzorowe działania na rzecz bezpieczeństwa naszej pracy!

W Hotelu Nadmorskim w Gdyni położne 
ze Stowarzyszenia „MaMy Szczęście” pod 
kierunkiem położnej Iwony Guć i przedsta-
wicielki Projekt LADIES in RED zorgani-
zowały spotkanie pod hasłami: „Życie jest 
piękne pomimo...” i „ Nie ma kobiet brzyd-
kich, są tylko nieświadome swego piękna”. 
Zorganizowano pokaz mody, gdzie mo-
delkami były mamy z niepełnosprawnymi 
dziećmi, modelkami były także kobiety 
po przechorowaniu choroby onkologicz-

nej, w trakcie choroby i z depresją, kobiety po traumatycznych przejściach w rodzinie. 
Wszystkie dzięki pomocy psychologicznej i wsparciu potrafiły przezwyciężyć strach, lęk, 
niepewność i wyjść na scenę przed bardzo liczną widownię, która nagrodziła je gromkimi 
brawami. Łez szczęścia było całe mnóstwo. Cudownie jest pomagać!!! W spotkaniu na za-
proszenie położnych uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

18 listopada 

18 listopada

Delegacja z OIPiP w Gdańsku na czele z Przewodniczącą Anną Czarnecką, wraz z wieloma 
zaprzyjaźnionymi Koleżankami Pielęgniarkami, uczestniczyła w ostatniej drodze naszej Sza-
nownej Koleżanki Elżbiety Sitek. Polecamy artykuł dedykowany „naszej Eli” w niniejszym 
biuletynie, który na prośbę Przewodniczącej napisała Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-
-Wiśniewska, w której Prezydium Pani Elżbieta była aktywną Wiceprzewodniczącą.

20 listopada

W Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie odbyło się posiedzenie 
Komisji ds. Położnych, w którym uczestni-
czyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku Danuta Adamczyk-Wiśniewska. Ko-
misja zaplanowała spotkanie w miesiącu 
styczniu dla Wiceprzewodniczących okrę-
gowych rad i Przewodniczących komisji 
ds. położnych. Przedmiotem spotkania bę-
dzie omówienie bieżących problemów wy-
konywania zawodu położnej.
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23 listopada

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc w interdyscyplinarnej 
konferencji pt. ,,Profilaktyka i edukacja 
w raku płuca’’ zorganizowanej przez Sto-
warzyszenie Walki z Rakiem Płuca.

23 listopada

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc i Barbary Wysockiej 
Przewodniczącej Komisji ds. Pielęgniar-
stwa Okulistycznego przy OIPiP w Gdań-
sku w Uroczystości XXX-lecia Oddziału 
Okulistycznego na Wejhera. Gratulujemy 
działań i ustawicznego rozwoju oraz ży-
czymy dalszej satysfakcji z kolejnych do-
konań!

25 listopada

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w zorganizowanej przez Okręgową 
Izbę Lekarską uroczystości wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Den-
tysty w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Podkreślona została istota naszej współpracy.

27 listopada

W UCK w Gdańsku Przewodnicząca Anna Czarnecka brała udział w postępowaniu kon-
kursowym na Pielęgniarkę Oddziałową, a następnie w pracach Rady Społecznej UCK. 
Wiele jest ustawowych działań samorządowych, a każde z nich bardzo ważne dla naszego 
Środowiska Zawodowego.

27 i 28 listopada

Na zaproszenie Przewodniczącej OZZPiP regionu Pomorskiego Pani Krystyny 
Dębkowskiej Przewodnicząca OrPiP w Gdańsku brała udział w obradach Zarzą-
du. Omówiono bardzo dużo istotnych bieżących spraw oraz zaplanowano dalsze etapy 
działań. Wręczone zostały również medale za działanie i współpracę. Wszystkim wyróż-
nionym GRATULUJEMY! Przewodnicząca Anna Czarnecka przeżyła bardzo wzruszające 
chwile...
Polecamy artykuł w biuletynie oraz relację: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/284

29 listopada

Na zaproszenie starosty Gdańskiego stefana skoniecznego Przewodnicząca Anna 
Czarnecka uczestniczyła w otwarciu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowe-
go i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Polecamy relację: 
http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/282

29 listopada

W szpitalu Copernicus w Gdańsku odbył się egzamin kwalifikacyjny dla położnych 
w związku z uruchomieniem specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-
-położniczego finansowanego przez Ministerstwa Zdrowia. W imieniu Przewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku Anny Czarneckiej uczestników powitała Wiceprzewodnicząca Danuta 
Adamczyk-Wiśniewska.

30 listopada
W NIPiP w Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w pracach Komisji 
ds. Warunków Pracy i Płacy .
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30 listopada

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny 
Olszewskiej-Fryc na zaproszenie Wo-
jewódzkiego Urzędu Pracy w Gdań-
sku i Agencji rozwoju Pomorza oraz 
w imieniu marszałka Województwa Po-
morskiego w Forum Pomorskiego Ob-
serwatorium rynku Pracy. Współpraca 
wypracowana jest bardzo dobrze!

4 grudnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczących: Marzeny Olszewskiej-
-Fryc oraz Danuty Adamczyk-Wiśniewskiej w spotkaniu zorganizowanym w siedzibie OIPiP 
w Gdańsku przez nasze Panie Pielęgniarki emerytki z działającego przy OIPiP w Gdańsku 
Koła. Panie przyniosły przygotowane przez siebie potrawy i było bardzo barwnie, serdecznie 
i przyjaźnie. Życzyliśmy sobie wzajemnie przede wszystkim zdrowia, szczęścia, sił i wytrwa-
łości do funkcjonowania w przeróżnej rzeczywistości... Przewodnicząca Anna Czarnecka 
bezustannie podkreśla, iż: „wzajemny szacunek międzypokoleniowy ma ogromne znacze-
nie i jest miarą naszych serc.” Polecamy relację: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/285

5 grudnia

W Ministerstwie Zdrowia w Warszawie udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej w pra-
cach Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdań-
skim. Przewodnicząca poruszyła temat zaburzonej realizacji wzrostu wynagrodzeń z tytułu 
tzw. dodatku Zembali „4x400”. Przedstawiciel MZ podkreślił, iż są to środki celowane z Mi-
nisterstwa Zdrowia na konkretny cel i muszą być realizowane, lecz niestety przekazywane 
są z opóźnieniem co rodzi zrozumiałe niezadowolenie. Przewodniczący Rady Społecznej 
obiecał pochylić się nad tym problemem. Uczestnikami obrad byli również przedstawiciele 
Związków Zawodowych ROPS. Omówiono także inne ważne, bieżące zagadnienia.

5 grudnia

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc w zorganizowanej przez Komi-
sję Epidemiologiczną konferencji w Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie pt. ,,Zasady wyko-
nywania procesów sterylizacji’’. To była kolejna bardzo istotna i praktyczna konferencja.

6 grudnia
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku 
odbyło się międzynarodowe sympozjum 
nt. Zintegrowanej Opieki medycznej, 
które składało się z kilku bardzo cieka-
wych prelekcji oraz paneli dyskusyjnych. 
Środowisko medyczne oraz Samorząd 
Terytorialny Województwa Pomorskiego 
z ogromnym zaangażowaniem pochylili się 
nad kompleksową opieką medyczną, którą 

obejmowany powinien być każdy Pacjent obecnie niestety jeszcze gubiący się w skompli-
kowanym Systemie Ochrony Zdrowia. Czynny udział w sympozjum brały Stowarzyszenia 
Pacjenckie oraz licznie przybyłe Pielęgniarki i Położne, które żywo zainteresowane są 
prawidłowo zorganizowaną, zintegrowaną opieką medyczną. Na prośbę Organizatorów 
czynny udział w panelu dyskusyjnym wzięła Anna Czarnecka – Przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku. Polecamy relację: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/286
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6 grudnia
Udział Wiceprzewodniczącej Danuty Adam-
czyk-Wiśniewskiej oraz Koordynatora Działu 
Szkoleń OIPiP w Gdańsku Danuty Mataczyń-
skiej w uroczystości z okazji „imienin” Szpi-
tala Mikołaja Kopernika Spółki Copernicus, 
na której zostały wręczone Nagrody dla Pra-
cowników szpitala przyznane przez Zarząd 
spółki oraz Nagrody i Wyróżnienia dla Pielę-
gniarek oraz Położnych wyłonionych w kon-
kursie dla Najlepszej Pielęgniarki i Położnej 
roku 2017 . Pani mgr marzena Olszewska-
-Fryc Dyrektor ds. Pielęgniarstwa szpitala 
m. Kopernika spółki Copernicus otrzymała 
zaszczytne i wyjątkowo wzruszające odzna-
czenie od Kombatantów AK. Wszystkim wy-
różnionym bardzo GRATULUJEMY!
Koordynator Działu Szkoleń OIPiP w Gdań-
sku, Danuta Mataczyńska PODZIĘKOWAŁA 
w imieniu Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
(która w tym dniu była w Urzędzie Marszał-
kowskim jako czynny uczestnik DEBATY) oraz 
własnym za pomoc i życzliwość okazywaną 
w realizacji naszych różnych form doskona-
lenia zawodowego.

8 grudnia

Udział Wiceprzewodniczących: Marzeny 
Olszewskiej-Fryc i Danuty Adamczyk-Wi-
śniewskiej w spotkaniu opłatkowym zorga-
nizowanym przez Rzeczników i Sąd Odpo-
wiedzialności Zawodowej przy OIPiP. Każdy 
z Członków tych Organów przygotował od 
siebie smaczny poczęstunek. Spotkanie było 
pełne dobrych życzeń: ...wielu działań pre-
wencyjnych oraz jak najmniej spraw... Wi-

ceprzewodniczące przekazały najserdeczniejsze życzenia i słowa podziękowania za tak ważną 
działalność społeczną na rzecz naszego Środowiska Zawodowego od Pani Przewodniczącej, 
która przebywała na urlopie.

8 grudnia

W siedzibie Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego odbyło się spotkanie zorganizo-
wane przez Polski Związek Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego. Spotkanie 
było elementem kampanii dotyczącej bez-
pieczeństwa i skuteczności leków generycz-
nych. Działania realizowane pod patronatem 
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Komitetu 

Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk mają na celu omówienie aktualnej sytuacji na 
rynku leków generycznych i przekazanie wiarygodnych informacji na ich temat pacjentom. 
W tym celu wydany został informator dla pacjentów „Co muszę wiedzieć o lekach biopodob-
nych?”. W spotkaniu uczestniczyła Wiceprzewodnicząca Danuta Adamczyk-Wiśniewska.

11 grudnia 
Udział i reprezentowanie OIPiP przez Prze-
wodniczącą Annę Czarnecką oraz Wice-
przewodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc 
w uroczystym, XII Dorocznym Obywatel-
skim spotkaniu Gdańszczan na zaprosze-
nie Prezydenta miasta Gdańska. Wieczór 
umilały kolędy, które śpiewaliśmy razem 
z Kayah . Nasz udział w tym dostojnym wy-
darzeniu stał się już tradycją, gdyż Prezy-
dent bardzo docenia trud naszej pracy.
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11 grudnia

Udział Przewodniczącej OIPiP Anny Czarneckiej i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-
-Fryc w konferencji zorganizowanej przez Przewodniczącą Komisji Pielęgniarek Diagnostycz-
nych joannę Langę w siedzibie OIPiP. Omówiono bardzo istotne dla bezpieczeństwa wykony-
wania naszych zawodów w obszarze diagnostyki tematy. Polecamy relację w kolejnym biuletynie.

12 grudnia

W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w pracach Prezydium NRPiP.

13 grudnia
W Warszawie Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Członek ORPiP w Gdańsku Anna 
Raj uczestniczyły jako Członkowie w obradach Naczelnej rady Pielęgniarek i Położ-
nych. Omówiono wiele wykonanych zadań oraz gros wielce niepokojących. W spotkaniu 
z NRPiP udział brała Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Stanowczo wy-
raziliśmy swój niepokój nt. STRATEGII POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA. Złożymy 
do strategii uwagi, a także do innych działań, które uważamy za bardzo istotne. Zasady 
współpracy musimy doszlifować oraz sprawy pilne rozwiązywać stanowczo i owocnie. 
Złożyliśmy sobie życzenia skutecznego współdziałania, zdrowia i sił...

13 grudnia

W Hotelu „Amber” w Gdańsku odbyła się V Konferencja Neonatologiczna zorganizowana 
przez Komisję ds. Pielęgniarstwa Neonatologicznego działająca przy OIPiP w Gdańsku oraz 
przez Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii Noworodka Szpitala im. M. Koperni-
ka Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku, Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka 
Szpitala św. Wojciecha Coprenicus PL Sp. z o.o w Gdańsku, Klinikę Neonatologii UCK w Gdań-
sku. W konferencji udział wzięły Wiceprzewodniczące ORPiP w Gdańsku: Marzena Olszewska-
-Fryc oraz Danuta Adamczyk-Wiśniewska. Gratulujemy wspaniale zorganizowanej, na wysokim 
poziomie merytorycznym konferencji! Rozwój neonatologii stawia wiele wyzwań!

14 grudnia

Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej 
i Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszew-
skiej-Fryc, na zaproszenie Komisji ds. 
Opieki Długoterminowej oraz Komisji ds. 
Profilaktyki, edukacji, Pielęgnacji ran, 
Oparzeń i Odleżyn działających przy OIPiP 
w Gdańsku w spotkaniu podsumowującym 
kolejny rok działania komisji. Była to okazja 
nie tylko do podziękowania Członkom ko-

misji za zaangażowanie, lecz również do złożenia życzeń urodzinowych naszej Koleżance, 
Pielęgniarce i Mentorce działania w kierunku ustawicznej aktualizacji wiedzy, rozwoju zawo-
dowego i innowacji – Irenie samson . Żyj nam 100 lat w zdrowiu i mega-pozytywnej energii!

15 grudnia
Udział Przewodniczącej Anny Czarneckiej i Wi-
ceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc 
w konferencji pt. ,,Doskonalenie jakości w pod-
miotach leczniczych - musi się udać’’ na zapro-
szenie Marszałka Województwa Pomorskiego 
w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku.
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15 grudnia
W OIPiP w Gdańsku Prze-
wodnicząca Anna Czarnec-
ka prowadziła obrady Pre-
zydium, a następnie Or-
PiP. Obrady trwały kilka 
godzin, omówiono bardzo 
dużo istotnych zagadnień: 
zrealizowanych, nurtujących 
oraz planowanych. Podjęto 
wiele tematycznych uchwał. 
sprawozdanie polecamy 

w niniejszym biuletynie. Kolejny rok zapowiada się bardzo pracowicie i obfituje w wiele 
wyzwań i zadań! Czwarta transza wywalczonych „400” i co dalej??? topniejąca liczba 
naszej kadry i rosnąca ilość świadczeń i potrzeb... Przewodnicząca podkreśliła, że nie-
ustająco o problemach informuje media. trzeba dalej działać. Nie ustaniemy...

16 grudnia

Udział Wiceprzewodniczącej Marzeny Olszewskiej-Fryc na zaproszenie Duszpasterza 
Służby Zdrowia ks. Błażeja Kwiatkowskiego w Sympozjum, w którym uczestniczyły Sto-
warzyszenia Katolickie Pielęgniarek, Lekarzy i Farmaceutów w kościele Chrystusa Króla 
w Gdańsku. Sympozjum było również okazją do podsumowania kolejnego roku działań 
oraz złożenia sobie życzeń zdrowia i sił na następny rok.

18 grudnia

Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc brały udział 
w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w UCK. Ze względu na 
brak zgłoszenia wymaganych dwóch kandydatów konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

18 grudnia
Udział i reprezentowanie OIPiP przez Przewodniczącą Annę Czarnecką oraz Wiceprzewod-
niczącą Marzenę Olszewską-Fryc w uroczystym spotkaniu z okazji wręczenia przez Pre-
zydenta miasta Gdańska Nagród i Wyróżnień dla Pracowników Ochrony Zdrowia, 
a wśród nich Pielęgniarek i Położnych. serDeCZNIe WsZystKIm GrAtULUjemy! 
Polecamy relację na naszej stronie internetowej: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/288

18 grudnia

Wręczenie w siedzibie OIPiP przez Prze-
wodniczącą Annę Czarnecką i Wiceprze-
wodniczącą Marzenę Olszewską-Fryc 
Dyplomów dla NOWyCH sPeCjALI-
steK z dziedziny pielęgniarstwa neo-
natologicznego i anestezjologicznego. to 
ogromny sukces! GrAtULUjemy!

19 grudnia

Spotkanie organizacyjne Członków Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zda-
rzeniach medycznych, powołanych na kolejną kadencję w latach 2018-2023, zorganizo-
wane przez Wojewodę Pomorskiego. Z ramienia OIPiP ponownie została powołana Ma-
rzena Olszewska-Fryc. Gratulujemy!
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20 grudnia

Spotkanie podsumowujące rok oraz organizacyjne Członków rady społecznej 115 szpi-
tala w Helu powołanych przez ministra Obrony Narodowej. W skład Rady Społecznej 
ponownie powołana została Anna Czarnecka. Gratulujemy!

21 grudnia

Spotkanie podsumowujące rok oraz orga-
nizacyjne Członków rady społecznej 7 
szpitala marynarki Wojennej z Przy-
chodnią w Gdańsku powołanych przez 
ministra Obrony Narodowej. W skład 
Rady Społecznej ponownie powołana zo-
stała Anna Czarnecka. Gratulujemy!

Ponadto zakończony został bezpłatny dla 
Państwa cykl szkoleń eMBA w ochronie 
zdrowia, realizowanych w ramach projek-
tu „Rozwój kompetencji analitycznych pra-
cowników drogą do doskonałości placówek 
medycznych”, dofinansowanego z Funduszy 
Europejskich w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój, prowadzony 
przez Piotra Szymkiewicza z firmy Prome-
triq . Cieszymy się z Państwa zadowolenia 
i informacji zwrotnej na temat panującej 
u nas, w OIPiP przyjaznej atmosfery.

OIPiP w Gdańsku otrzymała mnóstwo 
życzeń zdrowia i sił do realizacji zamie-
rzonych celów i podjętych wyzwań od 
współpracujących Instytucji, Okręgo-
wych Izb z całego kraju, a także Osób, 
które cenią nasze działanie m.in. senato-
rów, Posłów, a także tych, którym udzie-
liliśmy pomocy w ogromnej potrzebie. 
Dzielimy się nimi z Państwem przesyła-
jąc zdjęcie uroczej bombki, którą otrzy-
maliśmy od Pani Prezes szpitali Pomor-
skich jolanty sobierańskiej-Grendy 
życząc jak najwięcej łask Nowo naro-
dzonego Dzieciątka jezus.

Lata działań na rzecz Naszego 
Środowiska Zawodowego... 

W Bolszewie w dniach 27 i 28 listopada 
2017 r. na zaproszenie Przewodniczącej 
OZZPiP – Region Pomorski Krystyny Dęb-
kowskiej Przewodnicząca ORPiP w Gdań-
sku Anna Czarnecka uczestniczyła w obra-
dach Zarządu Związku Zawodowego Pie-

lęgniarek i Położ-
nych. Podsumowa-
no kolejny bardzo 
trudny rok i podjęto 
plany na następ-
ny. Działania będą 
adekwatne do tego 
co będzie niosła ze 
sobą rzeczywistość. 
Rok 2018 to rok re-
alizacji (ciężko wy-
walczonej) kolejnej 
czyli czwartej/ostat-

niej „transzy Zembali” i co dalej??? Jak 
wyglądać będzie Strategia Pielęgniarstwa 
Polskiego przygotowywana przez Mini-
sterstwo Zdrowia oraz tematyczne ustawy? 
Co robić gdy ponownie okaże się, że pod-
wyżki nie są wystarczające, a w związku 

Rejestracja 
i szczegółowy program 
są dostępne na stronie:

http://konferencjagdynia.pl 
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z tym ilość naszej Kadry będzie topniała 
w oczach... Jak przeciwdziałać rażąco za-
niżanym obsadom dyżurowym i odwrotnie 
proporcjonalnie narastającym obowiąz-
kom/zadaniom??? Problemów i wyzwań 
jest wiele. Jedno wiemy jednomyślnie: 
trzeba nadal działać i nie zniechęcać się 
mimo licznych narzekań dookoła. Samym 
narzekaniem nic by się nie osiągnęło i nie 
osiągnie. Odwrotny skutek daje również 
kłócenie się, krytykowanie czy krzywdzą-
ce niesprawiedliwe ocenianie. Możesz? 
Umiesz? Potrafisz i chcesz? To zrób wię-
cej!!! Zwykle niestety Ci co najwięcej 
lamentują – są jedynie w tym aktywni, 
a w konkretnych działaniach – bierni.
Losy Osób aktywnych nie są ani łatwe, ani 
proste jak i nie są doceniane, ale... trwamy 
i działamy, bo wiemy, że trzeba! Najważ-
niejsza jest współpraca w naszym śro-
dowisku zawodowym i współdziałanie 
(z tymi, którym się chce!) 
i realizowanie nowych 
wyzwań i inicjatyw... Nie-
jednokrotnie pokazali-
śmy na co nas stać!
Szczególnym Gościem, 
który zaszczycił Pomorze 
swoją obecnością (pomimo 
natłoku ogromu spotkań 
i zadań) była Przewodni-
cząca Zarządu Krajowego 
OZZPiP Krystyna Ptok. Szeroko opowie-
działa o licznych działaniach i przedstawiła 
sytuację bieżącą oraz problemy jak i suk-
cesy, które są trudną codziennością Dzia-
łaczy OZZPiP. Sukcesy widzą „niestety” 
i doceniają głównie przedstawiciele innych 
zwodów medycznych, którzy również chcą 
transze podobne do naszych. Pani Prze-
wodnicząca powiedziała: „tylko ten co 

działa wie jak arcytrudno jest coś dla nas 
/dla Pielęgniarek/rzy i Położnych wręcz 
wywalczyć i jakim trudem oraz poświę-
ceniem (często rodzinnym) było osią-
gnięcie tego co mamy oraz dalsza walka 
o lepsze jutro. Nieustannie od wielu lat 
działamy na rzecz poprawy warunków 
naszej pracy i płacy wbrew nastawieniu 
czy „różnym” zainteresowaniu decyden-
tów. Nie poddajemy się i z determinacją 
podkreślamy istotę sprawy oraz rangę 
problemu. Najważniejsza jest współpra-
ca i jedność w naszym ŚrODOWIsKU 
ZAWODOWym czyli współdziałanie 
z NIPiP oraz z Okręgowymi Izbami Pie-
lęgniarek i Położnych. Dlatego chciałam 
osobiście szczególnie podziękować Pani 
Annie Czarneckiej Przewodniczącej 
OIPiP w Gdańsku (jako Przyjacielowi 
OZZPiP) za wzorcową współpracę i efek-
tywne działania na Pomorzu. Wręczając 

Odznaczenie za zasługi 
dla OZZPiP – dziękuję 
i gratuluję działań. jeste-
ście wzorem wzajemnego 
szanowania się i współ-
działania samorządu ze 
Związkiem Zawodowym. 
W wielu miejscach już 
też tak się dzieje, ale pra-
gnę by było tak w całej 
Polsce...” Przewodnicząca 

Anna Czarnecka podkreśliła jak bardzo jest 
wzruszona i dodała, że wszystko co robi 
z przekonaniem robi również z ogromnym 
zaangażowaniem i sercem; a Pielęgniarki/
rzy i Położne szanuje, ceni podziwia i ko-
cha za to co codziennie czynią na rzecz 
potrzebującego Człowieka – coraz częściej 
niestety kosztem siebie... Powiedziała: 
„Sama przepracowałam na dyżurach w Kli-

nice Chirurgii Klatki Piersiowej w Gdań-
sku wiele, wiele lat i wiem jak ciężko jest 
być Pielęgniarką. To piękna profesja, lecz 
bardzo ciężka i arcyodpowiedzialna. Wiem 
też jak w obecnej dobie, bardzo przepraco-
wane Koleżanki i Koledzy coraz częściej 
zapadają na szereg chorób z przyczyn per-
manentnego stresu i przemęczenia. Warun-
ki pracy i płacy muszą się poprawić! Dziś 
jednak to dla mnie wielki i nietypowy dzień 
gdyż niesamowicie cudownym jest fakt do-
cenienia przez Osoby, Środowisko Zawo-
dowe vel Instytucje dla Których poświęciło 
się i poświęca kawał swojego życia... Je-
stem niezmiernie wzruszona i zaskoczona 
i polecam każdemu lekturę artykułów nim 
podda krytyce znajomą/znajomego sobie 
działacza samorządowego lub związkowe-
go: http://www.oipip.gda.pl/files/aktual-
nosci/18.10.2016/Izby%20(3).pdf oraz str. 
15-29 http://www.oipip.gda.pl/files/biule-
tyn/pdf/234.pdf
Dopiero bowiem po zapoznaniu się z fak-
tami nt. działań na rzecz nas wszystkich 
– można je oceniać. Zachęcam: Możesz? 
Umiesz? Wiesz jak… Potrafisz i chcesz? 
To zrób więcej!

Pani Przewodnicząca Zarządu Krajowego OZ-
ZPiP pogratulowała Przewodniczącej Regionu 
Krystynie Dębkowskiej niezmiernej aktywno-
ści. Następnie Przewodniczące wspólnie wrę-
czyły Odznaczenia dla Pań Przewodniczących 
Zakładowych Organizacji Związkowych, 
które od początku ich powstania angażują się 
w ich aktywność i skuteczność. Pani Ilona 
Kwiatkowska-Falkowska otrzymała również 
dodatkowo gratulacje za wyróżnienie i I Na-
grodę w Ratuszu Miasta Gdańska od GIP za 
wzorowo prowadzoną funkcję Społeczne-
go Inspektora Pracy. Rola Przewodniczącej 
Związku Zawodowego w połączeniu z SIP to 
bardzo skuteczne zestawienie, które polecamy 
do zastosowania w całym kraju.

Po mile spędzonym czasie oraz tematycz-
nych obradach i naradach każdy wrócił do 
swoich licznych codziennych obowiązków 
z przekonaniem, że mimo iż nie jest dobrze 
to bez naszych działań – strach pomyśleć 
co by było... Łączmy się! Szanujmy, wspie-
rajmy i działajmy!

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

W życiu masz zawsze 
dwa wyjścia: albo 
walczysz o swoje, 

albo biernie 
przygladasz się jak 

przestaje być twoje...
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Notatka ze spotkania 
Rady POW NFZ

W dniu 16 października 2017 r. odbyło się 
posiedzenie Rady POW NFZ w Gdańsku. 
Posiedzenie poprowadził pan przewod-
niczący Sebastian Susmarski. Jednogło-
śnie przyjęto zaproponowany porządek 
posiedzenia i protokół z poprzedniego 
spotkania. Została przedstawiona analiza 
skarg za II kwartał 2017 r. Rozpatrzono 24 
skargi, w tym 20 na świadczeniodawców 
i 4 na działalność oddziału NFZ. Z tych 24 
skarg, 15 było zasadnych a 9 niezasadnych. 
Oprócz skarg było w tym okresie 8557 in-
nych spraw zgłoszonych telefonicznie, me-
ilowo lub osobiście.
Pani dyrektor NFZ omówiła ,,sieć szpitali” 
- stwierdziła, że jesteśmy jedynym woje-
wództwem które w całości i w pełni wpro-
wadził ,,sieć szpitali” zgodnie z zapisami 
ustawowymi. W naszym województwie do 
sieci zostało zakwalifikowanych 25 szpita-
li: 10 szpitali I stopnia, 4 szpitale II stopnia, 
4 szpitale III stopnia, 5 szpitali ogólno-
polskich, 1 szpital pediatryczny i 1 szpital 
pulmonologiczny. Lista tych szpitali jest 
ogłoszona w BIP POW NFZ w Gdańsku 
w dniu 27 czerwca 2017 r. Wszyscy świad-
czeniodawcy podpisali umowy z NFZ do 
15 września 2017 r. Umowy są zawarte na 4 
lata i składają się z tzw. ryczałtu, który jest 
różny w różnych szpitalach, ponieważ jego 
wielkość jest uzależniona od wypracowa-
nego kontraktu w roku 2015 i nadwykonań 
za 2015 r. i tzw. świadczeń wyodrębnio-
nych (nielimitowanych). Łączna wartość 
zawartych umów to 560 mln 301 tys. zł. 
(na okres 1.10.-31.12.2017 r.), w tym na 

ryczałt: 284 mln 505 tys., a na świadczenia 
wyodrębnione: 275 mln 796 tys. zł.
Zmienił się model funkcjonowania nocnej 
i świątecznej opieki. Zgodnie z zapisa-
mi w ustawie ta opieka ma się znajdować 
w każdym szpitalu od I do III poziomu 
i w pediatrycznym. Tak też jest w przypad-
ku naszego województwa, że w każdym 
z tych szpitali znajduje się nocna i świą-
teczna opieka, a oprócz tego NFZ przepro-
wadził postępowanie konkursowe i wyłonił 
pięć podmiotów, które dodatkowo udziela-
ją świadczeń z zakresu nocnej i świątecz-
nej opieki: 2 w Gdańsku, w Rumi, Sopocie 
i Pruszczu Gdańskim.
Na moje pytanie o nadwykonania za rok 
2017 za okres 1.01.-1.10. (przed zafunk-
cjonowaniem sieci szpitali), pani dyrektor 
NFZ odpowiedziała, że obecnie trwają alo-
kacje w umowach szpitalnych i dopiero po 
ich zakończeniu można będzie policzyć ile 
jest nadwykonań, ale szacunkowo będzie 
to kwota ponad 100 mln. zł. W skali kraju 
nadwykonania wyniosą około 1,5 miliarda 
zł. W NFZ nie ma pieniędzy żeby za nie za-
płacić. Jedyna opcja, to wydanie specusta-
wy przez ministra finansów i przekazanie 
z budżetu państwa pieniędzy na zapłatę za 
nadwykonania. Jeżeli minister finansów nie 
wyda specustawy i nie przekaże środków 
finansowych to nadwykonania nie będą za-
płacone.
Spotkanie zostało zakończone.

mgr Aldona Rogala
obserwator z ramienia OIPiP
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Karta Pracowników 
Służby Zdrowia

„KArtA PrACOWNIKÓW 
słUżby ZDrOWIA

powinna poprawić organizację warunków 
naszej pracy – apeluje Anna Czarnecka.”

Nowa Karta Pracowników Służby Zdro-
wia została przedstawiona na konferencji 
w siedzibie Episkopatu Polski w Warsza-
wie w dniu 8 września 2017 r. Kartę przy-
gotowała Papieska Rada ds. Służby Zdro-
wia. Jest to bardzo ważny DOKUMENT 
MORALNY (nie patetyczny, lecz wielce 
praktyczny). Jak się okazało w trakcie de-
baty i briefingu stanowi ona punkt wyjścia 
do podejmowania w naszej Ojczyźnie dys-
kusji społecznej i działań wokół etycznych 
aspektów pracy Pracowników Służby Zdro-
wia. Obecnie niestety medycyna skupiona 

na pieniądzach wysycona 
jest określeniami: ekono-
mizacja, świadczeniobior-
ca, świadczeniodawca, 
intratne rozliczenie proce-
dury, petent/klient... Od lat 
zanika z roku na rok reali-
zowanie świadczeń me-
dycznych w oparciu o wie-
lowymiarowość Człowieka 
i jego potrzeby na każdym 
etapie życia. W zagonionej 
medycynie unikatowe sta-
ło się: skupienie, słucha-
nie i pochylenie nad cho-

rym w taki sposób, aby zrozumieć i objąć 
wszystkie Jego „rany człowiecze”, z który-
mi do nas się zgłosił lub został przywiezio-
ny. Obecnie również w USA oraz Europie 
dostrzeżono okres posthumanizmu i pod-
jęto szereg działań, aby odwrócić ten nie-
dobry dla Pacjentów trend. Katalog dzia-
łań ujęty w Karcie Pracowników Służby 
Zdrowia jest w tym bardzo pomocny. Teraz 
mamy go już w Polsce, jest przetłumaczony 
na nasz język, lecz teraz przed nami wie-
le pracy, aby został wdrożony w codzienne 
życie... Medycyna jest RELACJĄ OSÓB 
i zawsze powinna opierać się na wrażli-
wości ludzkiej. Dlatego fundamentalne 
znaczenie odgrywać w niej powinny NOR-
MY MORALNE, a w centrum powinien 
być CZŁOWIEK. Dziękując Episkopato-
wi i Krajowemu Duszpasterstwu Służby 

Zdrowia za zaproszenie Przewodnicząca 
Anna Czarnecka podkreśliła, że wykorzy-
stując fakt, iż wśród osób czynnie biorą-
cych udział w debacie jest Przedstawiciel 
Ministerstwa Zdrowia Podsekretarz Stanu 
MZ Piotr Gryza, apeluje w imieniu Pielę-
gniarek, Pielęgniarzy i Położnych, aby MZ 
jako inżynierowie systemu Służby Zdrowia 
w Polsce zagwarantowali nam takie wa-
runki pracy i prawidłowe obsady dyżurowe 
(absolutnie nie pojedyncze!) by wykony-
wanie naszej profesji odbywało się godnie 
i z należytą starannością wokół i dla na-
szych PODOPIECZNYCH. „My tego ocze-
kujemy i wielokrotnie już podkreślaliśmy, 
że nasze warunki pracy determinują los 
Pacjentów. BARDZO CHCEMY PRACO-
WAĆ WEDŁUG DROGOWSKAZÓW JA-
KIE ZAWIERA Karta Pracowników Służby 
Zdrowia – na co dowodem jest jak wiele 
Pielęgniarek jest tutaj na sali” – podkre-
śliła Anna Czarnecka.
Polecam fotorelację, która pokazuje, że 
losy Pacjenta jak i Pracowników Służby 
Zdrowia są BARDZO WAŻNE dla wielu 
z nas i WYMAGAJĄ POPRAWY. Niezwy-
kle wspaniale było spotkać równie aktywną 
działaczkę z Gdańska Panią Janinę Mańko 
(która również ukończyła Akademię Me-
dyczną w Gdańsku, lecz Wydział Farma-
ceutyczny) i była Wiceministrem Zdrowia 
oraz Krajowym Inspektorem Farmaceu-
tycznym. Nadal reprezentując swój Samo-
rząd Zawodowy prężnie włącza się w waż-
ne inicjatywy i wydarzenia (zdjęcie nr 1). 
Razem z Wiceprzewodniczącą Marzeną 
Olszewska-Fryc (zdjęcie nr 3) spotkałyśmy 
także Panie: Beatę Baliszewską – Prezes 
Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
i Położnych Polskich (zdjęcie nr 2), Beatę 
Cholewkę – Dyrektor Departamentu Pielę-

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

Zdjęcie nr 3
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gniarek i Położnych w MZ (zdjęcie nr 5) 
i Zofię Małas – Prezes NRPiP.
Dziękuję Szanownym Organizatorom 
(zdjęcie nr 4) w imieniu własnym oraz 
ORPiP w Gdańsku za zaproszenie i pod-
niesienie tak ważnego tematu – ważnego 
dla każdego Człowieka, który chce być 
„po ludzku” traktowanym Pacjentem oraz 
dla Pracowników Służby Zdrowia – TYCH 
WSZYSTKICH, którzy chcą z należytą 
godnością i wrażliwością wykonywać swo-
je profesje.
Na zakończenie Prof. dr hab. Małgorzata 
Krajnik – Kierownik Katedry i Zakładu 
Opieki Paliatywnej Collegium Medicum 
w Bydgoszczy, która wspaniale moderowa-
ła debatę podkreśliła, iż pierwszym wiel-
kim krokiem powrotu do uwrażliwienia na 
normy moralne, etyczne jest wprowadzenie 
w tym roku akademickim w Bydgoszczy 
zajęć pt. „DUCHOWOŚĆ W MEDYCY-
NIE”. Medycyna nie może bowiem być 
jedynie rzemiosłem...

mgr Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Diagnostyka i terapia płodu

„Troska o dziecko, jeszcze przed jego 
narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, 

a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, 
jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem 

stosunku człowieka do człowieka”
św. Jan Paweł II

Wypowiedziane słowa Jana Pawła II wspa-
niale wkomponowały się w treści wykładów 
podczas konferencji naukowo-szkoleniowej 
„Diagnostyka i terapia płodu”, która od-
była się w dniach 29 i 30 września 2017 r. 
w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. Konferen-
cja skierowana była do lekarzy położników, 
ginekologów, położnych, fizjoterapeutów 
i psychologów. Gospodarzem wydarzenia 
był prof. Krzysztof Preis Kierownik Kliniki 
Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Tematyka wykładów podzielona 
została na VI sesje. Pierwsza sesja zawie-
rała wykłady inauguracyjne: „Umieralność 
okołoporodowa”, którą przedstawił prof. 
Stanisława Radowicki, „ Prowadzenie ciąży 
w przypadku wady płodu”, wygłosił prof. 

Mirosław Wielgoś, „Choroby autoimmuno-
logiczne a wady płodu” zaprezentował prof. 
Krzysztof Czajkowski. W sesji II Klatka 
piersiowa pojawiły się następujące tematy: 
„Przepuklina przeponowa”, „Terapia zabu-
rzeń rytmu”, „Ultrasonografia w II tryme-
strze ciąży – pokaz badania „Live”. W sesji 
III Jama brzuszna: „Diagnostyka wad ukła-
du moczowego, pokarmowego”, „Amnio-
exchange i Amniopatch.” Sesja IV zawierała 
tematy związane z ośrodkowym układem 
nerwowym: „Niedokrwistość a problemy 
rozwoju płodu”, Diagnostyka wad OUN, 
„Wodogłowie – opcje lecznicze”. „Konflikt 
płytkowy”, „Bezpieczna farmakoterapia 
w ciąży”, „Czy warto leczyć wewnątrzma-
ciczne płody z wadą genetyczną”, to treści 
wykładów z sesji V i VI. Całość konferencji 
zakończyła się ciekawą dyskusją i podsumo-
waniem, że zawsze warto próbować ratować 
ludzkie życie.

Danuta Adamczyk-Wiśniewska
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

Zdjęcie nr 4

Zdjęcie nr 5
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Centrum Opieki 
„Serenus” w Gdańsku

SERENUS to łac. określenie 
bezchmurnego nieba; znaczy 
również: łagodny i pogodny. Pod 
tą nazwą w dzielnicy Gdańsk 
Ujeścisko przy ul. Przemyskiej 
21 budowane jest i funkcjono-
wać będzie już od 2019 r. nowo-
czesne CeNtrUm OPIeKI: 
Dom seniora/DPS, a przy nim 
w kompleksie: przedszkole oraz 
liczne przychodnie. Wykorzy-
stanie przestrzeni urbanistycz-
nej w ten użyteczny sposób, aby 
dosłownie na odległość spaceru 
wszystko było blisko, pożytecz-
nie i przyjemnie jest rewela-
cyjnym pomysłem „na chwałę 
Bogu, służącym Ludziom”. Po-
mysłodawcą takiego rozwią-
zania jest Diakonia Neuendet-
telsau z korzeniami w Bawarii, 
która podjęła trud budowy już 
trzeciego takiego potężnego 
Centrum w Polsce. W Olsztynie 
(110 miejsc) i Katowicach (198 
miejsc) od lat zapewnia cało-
dobową opiekę dla seniorów 
zatrudniając rzeszę profesjona-
listów. Obecnie plany sięgnęły 
Gdańska. Centrum Opieki Se-
renus oferować będzie powyżej 
140 miejsc dla osób starszych, 
potrzebujących profesjonalnej 

opieki i godnych warunków bytowych.
Na zaproszenie Rektora Dr. Mathia-

sa Hartmanna Diakonii Neuendettelsau 
Przewodnicząca Anna Czarnecka i Wi-
ceprzewodnicząca Marzena Olszewska-
-Fryc uczestniczyły w dniu 5.10.2017 r. 
w uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego. Podkreślono, iż założyciel 
Diakonii Wilhelm Lohe – ewangelic-
ki pastor, teolog wrażliwy na potrzeby 
socjalne, jako ojciec diakonis stworzył 
nową formę kościelnej pracy socjalnej. 
Filarami pracy diakonijnej są: Chrześci-
jaństwo, Profesjonalizm i Gospodarność. 
Finansowe wsparcie projektu udziela 
Fundacja Laurentius.
Dostrzeżono takie potrzeby w Polsce i we 
współpracy z Decydentami z Gdańska 
uruchomiono projekt. Potrzeby senioral-
ne są olbrzymie – cieszymy się zatem,że 
już w 2019 r. pojawią się liczne nowe 
miejsca zapewniające komfort naszym 
seniorom. Ten komfort to nie tylko uni-
katowe rozwiązania architektoniczne bez 
barier i z systemami przywoławczymi 
oraz 24-godzinny serwis, tarasy, ogrody 

i aleje spacerowe, bogaty program kultu-
rowy i ciekawe wydarzenia, własna zdro-
wa kuchnia, lecz także kaplica i duszpa-
sterstwo, wsparcie i przede wszystkim 
profesjonalna opieka zdrowotna. Ten no-
woczesny obiekt to również PRZYTUL-
NY DOM.

Rynek pracy się rozszerza, a zapotrze-
bowanie na naszą fachowość mocno ro-
śnie! Mam nadzieję, że będzie to nie tylko 
wspaniałe CENTRUM MEDYCZNE, lecz 
również wspaniałe miejsce pracy doce-
niające nasz potencjał, fachowość, kwa-
lifikacje i doświadczenie... Nadzieja ta 
podyktowana jest faktem, iż Właściciele 
tych obiektów/centrów podkreślają, iż 
stawiają na „wysokie standardy opieki 
nad osobami starszymi i sukcesywne po-
lepszanie jakości” – określając je jako 
fundament działań.

Polecam fotorelację oraz relację w TV: 
https://gdansk.tvp.pl/34275149/05102017-
1830

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Świadczeniodawcy wobec aktualnych 
wyzwań prawnych w obliczu sieci 
szpitali i innych...

W Gdańsku odbyło się FORUM ME-
NADŻERÓW SŁUŻBY ZDROWIA w dn. 
28.09.17 r., na którym dzięki objęciu tego 
wydarzenia przez naszą OIPiP patronatem 
– Pielęgniarki i Położne mogły uczestni-
czyć bezpłatnie. Organizatorzy czyli Mazo-
wieckie Centrum Biznesowe przygotowało 
wiele ciekawych i praktycznych paneli, na 
których tematami omawianymi przez eks-
pertów (w większości prawników) były: 
„Świadczeniodawcy wobec wyzwań praw-
nych – przykłady i rozwiązania.”, „Współ-
praca z personelem medycznym. Bezpie-
czeństwo i rentowność form zatrudnie-
nia.”, „Jak uniknąć roszczeń pacjentów.”, 
„Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

w świetle aktualnych i proponowanych 
zmian w ustawie o systemie informacji 
w ochronie zdrowia.” oraz „Jak optymalnie 
dobrać system informatyczny do potrzeb 
placówki zdrowotnej.” i inne.

Duża liczba Pielęgniarek i Położnych 
uczestnicząca w FORUM świadczy, iż za-
wsze chcemy nadążać za aktualnościami, 
a szczególnie tymi, które determinują śro-
dowisko naszej pracy – naszych profesji...

Polecam fotorelację.

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku



56 Biuletyn Informacyjny  numer 12/2017 - 1-2/2018 57

Solidarni ze zdrowiem 
przez szczepienia

W Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku w dniach 16-18 listopada odbyła 
się konferencja pt. „SOLIDARNI ZE ZDRO-
WIEM PRZEZ SZCZEPIENIA”. Konfe-
rencja zorganizowana została przez Polskie 
Towarzystwo Wakcynologii we współpracy 
z Komisjami OIPiP w Gdańsku. Ogrom swo-
jego wolnego czasu, wiedzę oraz dobrą wolę 
i energię z zaangażowaniem poświęciły Panie 
Pielęgniarki z Komisji ds. Pielęgniarek Śro-
dowiska Nauczania i Wychowania oraz Ko-
misji ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego – za 
co bardzo serdecznie pragnę Paniom podzię-
kować. Pierwszego dnia konferencji Panie 
Pielęgniarki brały czynny udział w jej ob-
słudze – m.in. nawet non stop „biegając” po 

licznych schodach oraz wśród Uczestników 
zbierając w koszyki szereg pojawiających się 
pytań. Poświęciłyśmy się dla sprawy gdyż 
interaktywny udział Uczestników był dużą 
wartością dodaną. OIPiP bardzo promowała 
to wydarzenie poprzez swoją stronę interne-
tową, a także rozsyłając e-maile i promując 
na Facebooku – zachęcając do uczestnictwa 
i podkreślając istotę jej tematów. W wyniku 
tych działań ok. 100 Pielęgniarek i Położnych 
zostało Uczestnikami konferencji. Uczestni-
cy przyjechali z całego kraju. Temat jest waż-
ny i szczególnie aktualny wobec nasilających 
się ruchów antyszczepionkowych.

W dniu otwarcia konferencji Przewod-
nicząca Anna Czarnecka powiedziała, że 

„Pielęgniarki i Położne 
zawsze są solidarne ze 
zdrowiem i wspierają po-
trzebujących w chorobie. 
Włączanie się w takie 
akcje jest dla nas natu-
ralne i po telefonie Pani 
Profesor Barbary Ka-
mińskiej z prośbą o po-
moc w organizacji – nie 
zastanawiałyśmy się ani 
minuty. Doceniając trud 
i zaangażowanie ww. Ko-
misji – Przewodnicząca 
PODZIĘKOWAŁA PA-
NIOM PIELĘGNIAR-
KOM.”

Anna Czarnecka
Przewodnicząca ORPiP 
w imieniu własnym oraz 
całej OIPiP w Gdańsku
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Konferencja PTP 
Koła w Chojnicach

W Szpitalu w Jarcewie – w malow-
niczym miejscu nieopodal Chojnic, we 
współpracy z OIPiP w Gdańsku odbyła się 
konferencja interdyscyplinarna pt. „Opie-
ka w nowym systemie realizacji świad-
czeń zdrowotnych”. Nowa rzeczywistość 
w Ochronie/Służbie zdrowia to również 
nowe wyzwania – dla całego medycznego 
zespołu interdyscyplinarnego. Nakładają-
ca się na to demografia generuje potrzeby 
Społeczeństwa na profesjonalne świadcze-
nia senioralne. Współdziałanie w Zespole, 

którego sednem/podmiotem działań jest 
Pacjent – to podstawa do osiągania jak naj-
lepszych wyników zdrowotnych. Dlatego 
(kolejna już) konferencja zorganizowana 
przez PTP Koło w Chojnicach wspólnie 
ze Szpitalami: w Jarcewie, Chojnicach 
i Kościerzynie – cieszyła się dużym zain-
teresowaniem. Wymiana poglądów, do-
świadczeń, dobrych praktyk i emocji na 
przerwie to niesamowita wartość dodana, 
która buduje jedność oraz docenienie roli 
Każdego Pracownika w Ochronie Zdrowia, 

który swój trud i wiedzę realizuje na rzecz 
Pacjentów wg posiadanych kwalifikacji 
i kompetencji. Razem tworzymy doskonałą 
całość w niestety jeszcze niedoskonałym 
systemie ochrony zdrowia. Każde takie 
spotkanie coś ulepsza...

Przewodnicząca Anna Czarnecka oraz 
Wiceprzewodnicząca Marzena Olszewska-

-Fryc dziękują za zaproszenie Organizato-
rom i zaszczyt czynnego udziału: Przewod-
niczącej mgr Barbarze Idzikowskiej oraz 
Dyrektorom ds Pielęgniarstwa dr Marzenie 
Barton i dr Ewie Wodzikowskiej a także 
Gospodarzowi - Pani Barbarze Bonna.

mgr Anna Czarnecka, 
mgr Marzena Olszewska-Fryc
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Świąteczne 
wspomnienia Seniorów

W dniu 4 grudnia w OIPiP w Gdańsku odbyło 
się Świąteczne spotkanie Koła Emerytów Pielę-
gniarek i Położnych. To również imieniny Bar-
bar, które otrzymały najserdeczniejsze życzenia.
Wspomnienia były bardzo wzruszające... Panie 
przebywające na emeryturach całe swoje życie 
poświęciły Pielęgniarstwu a spotkania Koła 
Emerytów są niezwykłą okazją do rozmów 
i rozświetlenia codzienności. Wiele z Pań to już 

wdowy a wizyta w OIPiP wnosi wiele ciepła, 
serdeczności i wzruszeń. Przewodnicząca Anna 
Czarnecka złożyła wszystkim Paniom moc ży-
czeń, a przełamanie się opłatkiem dało nową 
energię na Święta i Nowy Rok. To było piękne 
spotkanie gdzie słowo Człowiek – brzmi bardzo 
dumnie! Wzajemny szacunek międzypokole-
niowy to miara naszych serc.

Anna Czarnecka 
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Niesłychanie udana impreza odbiła się sze-
rokim echem w lokalnych mediach w formie 
relacji w radio, telewizji, prasie i na łamach 
lokalnych portali.
Reasumując – zrealizowane zostały założenia 
organizatorów, aby ułatwić pacjentom dostęp 
do oferty usług medycznych w Tczewie oraz 
stworzyć klimat partnerskich relacji między 
samymi firmami, które nie muszą konkuro-
wać, a raczej ze sobą współpracować w osią-
gnięciu celu jakim jest podniesienie dostęp-
ności i dbałość o jakość usług świadczonych 
na rzecz pacjentów.

Joanna Langa
Pielęgniarka Nadzorująca Affidea

stoiska Pielęgniarskie 
i Położnicze

Pod patronatem Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku

Namiot nr 1: Pielęgniarki szpita-
li tczewskich s.A.
Pielęgniarki udzielają porad w za-
kresie:
•     leczenia ran,
•     stopy cukrzycowej,
•     pielęgnacji stomii.

szkoła rodzenia szpitali tczew-
skich s.A.
Porady Położnych w zakresie:
•     opieki nad noworodkiem 
       i niemowlakiem,
•      jak bezpiecznie rodzić,
•      porody rodzinne.

Namiot nr 2:
NZOZ „Zdrowie” Pielęgniarki 
rodzinne sp. z o.o.
•     pomiar cukru, ciśnienia krwi,
•     porady w zakresie leczenia ran,

• porady dietetyczne,
• profilaktyka cukrzycy i nadciśnienia.

Indywidualna Praktyka Położnicza 
beata balon
Certyfikowany Doradca Laktacyjny
Porady w zakresie:
• karmienia piersią,
• poradnictwo w zakresie ciąży, porodu 

i połogu,
• żywienie niemowląt i dzieci,
• pielęgnacja noworodka, niemowlaka,
• profilaktyka raka piersi.

Festyn „Dzień zdrowia”
w Tczewie

W piękne jesienne popołudnie, w niedzielę 
17.09.2017 r. na terenie Szpitali Tczewskich 
odbyła się druga edycja festynu pod nazwą 
Dzień Zdrowia.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Affidea 
Tczew oraz Szpitale Tczewskie S.A.
Sprzyjająca aura, bogaty program artystyczny 
i wiele różnorodnych stoisk głównie medycz-
nych sprawiły, że festyn był bardzo udany. 
Mieszkańcy Tczewa i Powiatu Tczewskiego 
mieli okazję do bliższego poznania ofert pla-
cówek medycznych z tego terenu. Uczestnicy 
mogli skorzystać z bezpłatnych badań np.: 
badanie wzroku, badanie słuchu, konsultacja 
lekarza POZ, kardiologa czy okulisty. Nowo-
ścią była możliwość skonsultowania się z fa-
chowcami w zakresie diagnostyki obrazowej 
– oferta głównego organizatora – firmy Affi-

dea. Pielęgniarki, Radiolodzy oraz Technicy 
elektroradiologii radzili pacjentom jak prawi-
dłowo przygotować się na badanie, jak trafnie 
dobrać badanie w zależności od dolegliwości 
oraz jak ustrzec się powikłań. Atrakcją była 
również możliwość zwiedzenia pracowni dia-
gnostycznych TK i MRI. Podkreślić należy, 
że wydarzenie było także okazją do promo-
wanie naszej profesji. Niemal w każdym na-
miocie medycznym można było skorzystać 
z fachowych porad pielęgniarek i położnych 
w zakresie: leczenia ran, stopy cukrzycowej, 
pielęgnacji stomii, opieki nad noworodkiem 
i niemowlakiem oraz skorzystać z pomiar cu-
kru i ciśnienia krwi i badań spirometrycznych. 
Rangi wydarzeniu nadawał patronat z ramie-
nia Starosty, Prezydenta Miasta oraz Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
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w sposób bardzo profesjonalny, również 
kwestie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu osób wyko-
nujących zawody medyczne, które wywo-
łało burzę dyskusji i wiele zaciekawienia 
wśród przybyłych osób. Przedstawiła sta-
nowisko NRPiP w tej sprawie i nieustające 
dalsze działania mające na celu poprawę 
tej ustawy. W dalszej części wystąpiła Pani 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Pani Anna Zareba-Duszota, działająca przy 
Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położ-

nych , która wnikliwie informowała Panie 
o randze spraw wpływających do rzecznika 
(o konieczności prawidłowego prowadze-
nia dokumentacji medycznej, czytelności 
oraz rzetelności dokonywanych wpisów) – 
było bardzo dużo pytań .
Z wykładem już tradycyjnie wystąpiła za-
przyjaźniona z nami Pani dr Anna Mikosik-
-Roczyńska z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego – Katedra i Zakład Fizjopa-
tologii z wykładem pt. Udane oraz pato-
logiczne starzenie się czyli stulatek kontra 
choroba Alzheimera? – wykład był niezwy-
kle inspirujący, przedstawiał badania nad 
osobami (stulatkowie i powyżej...) i po-
równanie Polski z Sycylią, omówiono sze-
roko aspekty starzenia się. Polska dobiega 
rekordowo do wieku społeczeństwa Sycy-
lii. To duża radość, sukces ale i wyzwanie 
medyczne i opiekuńcze.
Konferencja kończyła się warsztatami pro-
wadzonymi przez Centrum Szkoleń i Pre-
wencji Kreator.

Nasza konferencja zakończyła się roz-

Starość niemiła dla oka, 
szkodliwa dla psychiki 

W dniu 27.10.2017 r. odbyła się już 
po raz siódmy konferencja zorganizowana 
przez Komisję ds. Domów Pomocy Spo-
łecznej działającą przy OIPIP w Gdańsku 
pt. „Starość niemiła dla oka, szkodliwa dla 
psychiki.”
Konferencja o charakterze szkoleniowym 
wzbogacona była panelem praktycznym, 
warsztatami dotyczącymi zindywidualizo-
wanej opieki nad osobami starszymi .

Pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy przybyli (bardzo licznie) z terenu 
całego województwa pomorskiego. Praca 
w Domach Pomocy Społecznej wymaga 
profesjonalnej wiedzy, wyzwań i dobrej or-
ganizacji pracy całego zespołu opieki nad 
Podopiecznymi.

Konferencja była bardzo ciekawa i bo-
gata merytorycznie. Wszystkich uczestni-
ków przywitała Pani Przewodnicząca 
OIPIP w Gdańsku mgr Anna Czarnecka, 
która wraz z Panią Wiceprzewodniczącą 
Marzeną Olszewską-Fryc wygłosiły wy-
kład inauguracyjny pt. „Rosnące zapotrze-
bowanie na opiekę pielęgniarską – a rze-
czywistość zawodowa w DPS”
Pokazany został w sposób niezwykle wni-
kliwy obraz społeczeństwa polskiego, któ-
re starzeje się, a na drugiej płaszczyźnie 
pokazano stan personelu pielęgniarskiego 
z konkluzją, iż średni wiek pielęgniarek 
to 48 lat i brak jest wystarczającej liczby 
nowo wpływającej do zawodu kadry pielę-
gniarskiej. Pani Przewodnicząca omówiła 
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J. Żołnowska, Pełnomocnik ds. Praw 
Pacjenta w Szpitalu św. Wojciecha

4. "Analiza sytuacji epidemiologicznej 
w Szpitalu św. Wojciecha w I pół. 
2017 r., Higiena rąk w warunkach szpi-
talnych, Profilaktyka zakażeń o etiolo-
gii Clostridium difficile" 
Krystyna Paszko, Dyrektor ds. Pielę-
gniarstwa i Organizacji Opieki w Szpi-
talu św. Wojciecha 

5. "Pobieranie materiałów do badań mi-
krobiologicznych, analiza błędów 
przedlaboratoryjnych" 
M.Litka 

6 . "Prawidłowe pobieranie krwi do badań 
laboratoryjnych" 
K. Lech, Koordynator ds. Diagnostyki 
Laboratoryjnej 

Katarzyna Brożek
Koordynator Działu PR i Komunikacji

Rzecznik Prasowy
COPERNICUS Podmiot Leczniczy 

daniem certyfikatów. Pragniemy podzięko-
wać OIPiP w Gdańsku oraz wszystkim fir-
mom, które tak licznie prezentowały swoje 
stanowiska podczas konferencji i wsparły 
nas w organizacji konferencji. Jako Orga-
nizatorzy pragniemy podziękować wszyst-
kim przybyłym uczestnikom za tak liczne 
przybycie pomimo tak wielkiego zapraco-
wania, tematyka cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, wspólny czas minął szybko. 
Wymiana poglądów i doświadczeń była 
ogromną wartością dodaną. Do zobaczenia 
na następnej konferencji...

mgr D. Mataczyńska 
Przewodnicząca Komisji

 ds. Domów Pomocy Społecznej

Kolejna konferencja „Jakość 
w opiece medycznej” za nami 

16 października 2017 r. odbyła się po raz 
kolejny konferencja "Jakość w opiece me-
dycznej". Wzięło w niej udział ok. 70 pielę-
gniarek i położnych, które pracują w Spół-
ce COPERNICUS PL w Gdańsku.  

Agenda konferencji:
1. Powitanie gości przez  Wiceprzewodni-

cząca OIPiP Marzenę Olszewską-Fryc 
2. "Zdarzenia medyczne oraz błąd w aspek-

cie zawodu pielęgniarki i położnej" 
M.Olszewska-Fryc, Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki 
w Szpitalu im. M. Kopernika

3 . "Prawa pacjenta – co się zmieniło a co 
się nie zmienia"
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wykonawczym i kierowniczym w podmio-
tach leczniczych” była dr n. med. Grażyna 
Rogala-Pawelczyk Naczelny Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie. Naczelny Rzecz-
nik zawsze podaje w swoich wystąpieniach 
liczne przykłady nagannych zachowań pie-
lęgniarek i położnych, które niestety w ich 
następstwie mają później odzwierciedlenie 
w prowadzonych postępowaniach wyja-
śniających w przedmiocie odpowiedzialno-
ści zawodowej. Pomimo obowiązujących 
aktów prawnych wiele pytań i kontrowersji 
w różnych placówkach dotyczy stosowania 
przymusu bezpośredniego. W bardzo trafny 
sposób, poparty licznymi przykładami za-
gadnienie to przedstawiła pani mgr Edyta 
Karcz z-ca dyr. ds. Pielęgniarstwa – Na-
czelna Pielęgniarka Szpital dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana Sta-
rogard Gdański jako „Przymus bezpośredni 
w praktyce pielęgniarskiej – różnice w za-
kresie stosowania przymusu w placówkach 

psychiatrycznych oraz poza psychiatrią’’. 
Dużym zainteresowaniem, dyskusją oraz 
wieloma pytaniami zakończyło się wystą-
pienie mecenasa, radcy prawnego Pawła 
Strzelca, który przybliżył nam „Podstawy 
prawne odpowiedzialności pielęgniarek 
i położnych, a rodzaj zatrudnienia: etat, 
kontrakt, a umowy cywilno-prawne. Błę-
dy – zdarzenia niepożądane związki przy-
czynowe”. Tak znakomitego prelegenta 
mogliśmy zaprosić dzięki firmie Inter Pol-
ska, którego przedstawiciel pani Gabriela 
Depka-Wierzbicka przedstawiła uczestni-
kom różne możliwości ubezpieczenia dla 
pielęgniarek i położnych. Ze swojej strony 
omówiłam związki przyczynowe pomię-
dzy błędami medycznymi, a zdarzeniami 
niepożądanymi z jakimi najczęściej spo-
tykamy się prowadząc postępowania wy-
jaśniające. Wieloprofilowość, znajomość 
pracy praktycznie w każdej dziedzinie pie-
lęgniarstwa na Szpitalnych Oddziałach Ra-
tunkowych zaprezentowała w swoim wy-

Konferencja prewencyjna Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej

W dniu 19-20 października 2017 roku 
w Hotelu Novotel Marina Gdańsk, Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pielęgniarek i Położnych w Gdań-
sku, miał zaszczyt być gospodarzem kra-
jowej konferencji prewencyjnej rzecznika 
o tematyce „Rola Pielęgniarki, Położnej 
w respektowaniu Praw Pacjenta. Rola Ka-
dry Kierowniczej w eliminowaniu zdarzeń 
niepożądanych”. Organizatorami konferen-
cji był Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku przy współpracy Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku 
oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie. Wszystkie wybrane tematy 

omawiane przez zaproszonych prelegen-
tów odzwierciedlały problemy z jakimi bo-
rykają się poszczególne jednostki ochrony 
zdrowia. Jednym z nich, a zarazem najważ-
niejszym był temat dotyczący dokumenta-
cji medycznej. Prokurator Ewa Tramow-
ska-Guzek Kierownik VII Samodzielnego 
Działu ds. Błędów Medycznych w Gdań-
sku omówiła temat dotyczący „Odpowie-
dzialności karnej Pielęgniarek i Położnych 
za zdarzenia niepożądane. Dokumentacja 
medyczna jako dowód w postępowaniach 
sądowych – autoryzacja wpisów w doku-
mentacji medycznej”. Kolejnym prelegen-
tem, który przedstawiła temat „Zdarzenie 
medyczne, a odpowiedzialność zawodowa 
pielęgniarek i położnych na stanowisku 
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Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdyni przyznane...

W magicznym miejscu w Gdyni w dniu 10 
listopada 2017 r. w Gdyńskim Centrum Fil-
mowym wręczone zostały Nagrody Prezy-
denta miasta Gdyni wyróżniającym się 
Pracownikom gdyńskiej ochrony zdrowia 
z okazji Święta Patrona Ochrony Zdrowia 
– św. łukasza.
Prezydent Miasta Gdyni już tradycyjnie wy-
różnił DYPLOMEM zasłużonych Pracowni-
ków Medycznych doceniając i podkreślając, 
iż praca na rzecz Pacjentów to praca ze-
społowa . Dlatego corocznie nagradzani są 
przedstawiciele licznych zawodów medycz-
nych w podziękowaniu za trud i karkołomną 
pracę na rzecz chorego Człowieka. Do KAŻ-
DEGO DYPLOMU DOŁĄCZONA JEST 
NAGRODA FINANSOWA!
Osoby nagrodzone zostały wytypowane 
przez powołaną przez Prezydenta Gdyni 
Kapitułę. W skład Kapituły powołana już 
kolejny rok z rzędu została Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka. Pośród 
30 nagrodzonych Osób 14 to Pielęgniarki 
i Położne. Gratulujemy! Każda z wyróżnio-

nych Osób to wyjątkowa postać, która nie tyl-
ko zawodowo, ale bardzo często i społecznie 
poświęca swój czas, siły i wiedzę na niesienie 
pomocy w zdrowiu oraz ulgi w chorobie dru-
giemu Człowiekowi.
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku gratulu-
jąc Wszystkim oraz dziękując Prezydento-
wi Wojciechowi Szczurkowi za inicjatywę, 
podkreśliła, iż uczestnictwo w Kapitule to 
zaszczyt dla całego naszego Środowiska Za-
wodowego, a dzisiejsza uroczystość to praw-
dopodobnie jedyna możliwość w zagonionym 
trybie funkcjonowania zawodowego, aby ode-
tchnąć i poświęcić SOBIE TROCHĘ CZASU 
I SPOKOJU. Nagrody dla przedstawicieli 
wszystkich medycznych grup zawodowych to 
wspaniały przykład na docenienie kompeten-
cji i kwalifikacji interdyscyplinarnego zespołu, 
którego Podmiotem profesjonalnych działań 
są nasi PODOPIECZNI potrzebujący naszej 
pomocy – powiedziała Przewodnicząca Anna 
Czarnecka. KAŻDY Z NAS W TYM ZŁOŻO-
NYM WIELOWYMIAROWYM PROCESIE 
DZIAŁAŃ JEST RÓWNIE WAŻNY.
„Wisienką na torcie uroczystości” był wyświe-
tlony film krótkometrażowy ze wspaniałą rolą 
Anny Dymnej – nagradzany w kraju i za gra-
nicą. Po uczcie dla ducha przygotowana była 
również uczta dla ciała czyli słodki poczęstu-
nek, w czasie którego można było wymienić 
wiele emocji. Niektórzy (jak to u nas medy-
ków często bywa) – już udawali się do pracy...

Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

stąpieniu dr Anna Małecka-Dubiela Krajo-
wy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego w prezentacji "Rola i zada-
nia pielęgniarek pracujących w Szpital-
nych Oddziałach Ratunkowych". Znaczny 
wzrost liczby prowadzonych postępowań 
wyjaśniających przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku dotyczące-
go położnych, zaowocował wystąpieniem 
mgr Leokadii Jędrzejewskiej Krajowego 
Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego, która 
omówiła ,,Zagrożenia na stanowisku pracy 
położnej. Zdarzenia niepożądane”. Wykład 
dr Marzeny Sobczak wykładowcy Uczelni 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblą-
gu dotyczący „Empatii i asertywność wo-
bec wypalenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych” był dla wszystkich uczestni-
ków konferencji odskocznią po tak trud-
nych tematach poruszanych i omawianych 
w pierwszym dniu konferencji. Dodam, że 
dzięki temu iż konferencja zgromadziła 
tak wielu uczestników z całego kraju przez 
cały czas również w kuluarach omawiane 
były kwestie bezpiecznego wykonywania 
zawodu przez pielęgniarki i położne. 
Drugiego dnia konferencji gościliśmy rów-
nież znakomitych prelegentów. Jednym 
z nich była prof. dr hab. Barbara Kamińska 
specjalista pediatrii i gastroenterologii, GU-
Med, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii 
i Żywienia Dzieci w Copernicus Podmiot 
Leczniczy Sp. z o.o., której wykład zatytu-
łowany był „Organizacja warunków opieki 
pielęgniarskiej a zapobieganie zdarzeniom 
niepożądanym w oddziałach pediatrycz-
nych. Dziecko krzywdzone. Zgody na 
świadczenia medyczne, dokumentowanie”, 

podawane przykłady, zwłaszcza dotyczące 
dziecka krzywdzonego bardzo poruszyły 
wszystkich uczestników konferencji. Za-
gadnienia przedstawiane przez dr n. praw-
nych, radcę prawnego Iwonę Wrześniew-
ską-Wal dotyczyły „Odpowiedzialności 
karnej, cywilnej i zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych” zaowocowały burzliwą dys-
kusją. Szczególny nacisk organizując tę 
konferencję kładliśmy po raz kolejny na 
dokumentację medyczną. Uporządkowanie 
oraz podsumowanie wszystkich najważ-
niejszych elementów dotyczących doku-
mentacji medycznej zostało zaprezentowa-
ne w wystąpieniu mgr Małgorzaty Kilar-
skiej, specjalisty w Kancelarii Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 
która omówiła „Prowadzenie dokumentacji 
medycznej, a bezpieczeństwo i odpowie-
dzialność zawodowa pielęgniarek i położ-
nych”. Wystąpienie dr n. med. Grażyny 
Rogali-Pawelczyk Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie prezentującej 
temat „Diagnozy pielęgniarskie w prewen-
cji wykroczeń zawodowych” był zarazem 
podsumowaniem i zakończeniem konfe-
rencji .
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku bardzo dziękuję wszystkim 
uczestnikom konferencji oraz prelegentom 
za czynny udział, pytania oraz dyskusję jak 
również za niesamowitą atmosferę jaka to-
warzyszyła nam przez te dwa dni.

Anna Zaremba-Duszota
Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
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Nagrody Prezydenta Gdańska

Wielkim wyróżnieniem dla Naszego Śro-
dowiska Zawodowego było przyznanie 
i wręczenie NAGRÓD PREZYDENTA 
MIASTA GDAŃSKA w dniu 18 grudnia 
2017 r. Nasza praca jest zauważana i do-
ceniana. Prezydent Miasta Gdańska pięk-
nymi słowami i nagrodami docenił nasze 
codzienne poświęcenie na rzecz potrzebu-
jącego Człowieka. Pielęgniarki i Położne 
wśród Laureatów Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdańska! Gratulacje! Ale to nie 

wszystko... Nasza Koleżanka Irena sam-
son zdobyła PIerWsZĄ NAGDrODĘ, 
a Położna, joanna żołnowska – DrU-
GĄ wraz z innymi wybitnymi Osobowo-
ściami medycyny! to owoce wieloletniej 
bardzo ciężkiej i bardzo profesjonalnej 
PrACy. Panie podkreśliły, iż Nagrody te 
są według Nich podziękowaniem dla Ca-
łych Zespołów, w których współdziałają 
i czynią wiele dobrego. Przewodnicząca 
ORPiP w Gdańsku powiedziała, iż dzięku-
jąc Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi 
za tę inicjatywę, gratuluje wszystkim wy-
różnionym oraz nagrodzonym i wskazała, 
iż laudacje były bardzo wzniosłe, a doko-
nań zawodowych starczyłoby na wiele za-
cnych życiorysów. To duma dla nas, z na-
szych Koleżanek! 

Polecamy fotorelację:

Laureatka Pierwszej Nagrody Prezydenta 
Gdańska w roku 2016, Pani Pielęgniarka Jolan-
ta Zając.
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Konferencja SMP
sprawozdanie 

z konferencji smP 
w Lądku Zdroju 

6-7.10.2017 r.
,,Od teorii do praktyki”

Walne Zgromadzenie
Coroczna konferencja SMP 
tradycyjnie poprzedzona zo-
stała Walnym Zgromadze-
niem członków SMP, które-
mu przewodniczyła Amelia 
Ścibor sekretarz SMP. Prezes 
Marzena Barton przedstawi-
ła sprawozdanie z działal-
ności merytorycznej za rok 
2016/2017 oraz plan pracy 
na rok 2017/2018, sprawoz-
danie finansowe przedstawi-
ła Alicja Buksińska skarbnik 
SMP. Pracę Komisji Rewi-
zyjnej zaprezentowała prze-
wodnicząca Renata Ciemierz 
(członkowie Dorota Augu-
styn, Ewa Zalewska). Za-
rząd otrzymał absolutorium. 
Podczas zebrania podjęto 
wiele uchwał między innymi 
o przyjęciu 12-stu nowych 
członków oraz podjęciu 
współpracy z czasopismem 
,,Analiza przypadków w pie-
lęgniarstwie i położnictwie” 
PZWL, pracę koordynować 
będzie Wiceprezes SMP dr 
Ewa Wodzikowska itp.

Konferencja
Dzięki decyzji członków SMP konferencje 
odbywają się cyklicznie 1 raz w roku, za-
wsze w innym zakątku naszego pięknego 
kraju.
W październiku 2017 roku gościliśmy 
w najstarszym kurorcie w Polsce w „Uzdro-
wisku Lądek-Długopole” SA w Lądku 
Zdroju. 
W imieniu Zarządu Uzdrowiska uczest-
ników konferencji powitała Przełożona 
Pielęgniarek mgr Ewa Zalewska oraz kie-
rownik Działu Sprzedaży mgr Iwona Sobo-
lewska, następnie na terenie pięknej ziemi 
wałbrzyskiej w imieniu samorządu zawo-
dowego (Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Wałbrzychu) niezwykle cie-
płe słowa powitania skierowała do wszyst-
kich zebranych Pani Przewodnicząca mgr 
Maria Pałeczka, która w ramach prewencji 
odpowiedzialności zawodowej wspomogła 
naszą aktywność wykładem prof. dr hab. 
Doroty Karkowskiej i dr Izabeli Witczak .
W imieniu Zarządu SMP wszystkich go-
ści, wykładowców, uczestników, członków 
SMP oraz sponsorów witała Prezes SMP dr 
Marzena Barton .
Prezes jak zwykle przypomniała, iż celem 
konferencji jest dzielenie się swoją wie-
dzą, umiejętnościami i przemyśleniami, 
aby wzbogacić pielęgniarstwo w obszarze 
naukowym i praktycznym, wskazując rolę 
jaką ma spełnić w systemie ochrony zdro-
wia wobec obecnych i przyszłych wyzwań 
społecznych. Prezes przekazała informacje 

o tym, że podczas konferencji podjęte zo-
staną zagadnienia etyczne, prawne, komu-
nikacji terapeutycznej, bezpieczeństwa pa-
cjenta i pracownika w placówkach ochrony 
zdrowia w Polsce. Powyższe ma na celu re-
fleksje nad tym jakie podjąć działania, aby 
pozytywnie rzutowały na przyszłość.
O inaugurację konferencji poproszona 
została Pani mgr Zofia Małas Prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie. Pani Prezes już po raz dru-
gi zaszczyciła uczestników swoją obec-
nością dzięki czemu mogliśmy usłyszeć 
bezpośrednią informację na temat aktualnie 
prowadzonych prac w obrębie samorządu 
zawodowego we współpracy z innymi or-
ganami zawodowymi i państwowymi (legi-
slacyjnymi).
Niezmiernie miło było gościć Panie prze-
wodniczące ORPiP w Gdańsku mgr Annę 
Czarnecką oraz w Opolu mgr Sabinę Wiat-
kowską był to dla nas sygnał, że każde dzia-
łanie w pielęgniarstwie w tym zarządzanie 
jest obszarem zainteresowania samorządu.
Stowarzyszenie tradycyjnie miało zaszczyt 
gościć dr Grażynę Rogalę-Pawelczyk Na-
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, która przedstawiła wykład 
nt. ,,ICNP w prewencji wykroczeń zawo-
dowych pielęgniarek i położnych”, który 
jednoznacznie wskazywał na znaczenie 
prewencji w wykonywaniu zadań zawodo-
wych zgodnych z aktualną wiedzą a przede 
wszystkim ,,należycie”. Ponadto Pani 
Rzecznik w następnym dniu podsumowa-
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ła całość konferencji motywując Zarząd do 
kolejnych aktywności.
Następnie mieliśmy okazję wysłuchać 
niezwykłego – niezwykle ekspresyjnego 
wystąpienia członka SMP naszej koleżan-
ki mgr Iwony Michańcio, naczelnej pie-
lęgniarki Szpitala Położniczo-Ginekolo-
gicznego pt. ,,Etyka zawodu pielęgniarki 
i położnej” czyli nadal odpowiedzialność. 
Całość wykładu będziecie mogli Państwo 
odczytać na naszej stronie internetowej jed-
nakże dopiero po jej przebudowie.
W podobnej konwencji mogliśmy wysłu-
chać wykładu pt. ,,Medyczny błąd pielę-
gniarki i położnej” prof. dr hab. Doroty 
Karkowskiej, która wzmocniła swoje wy-
stąpienie casusami z praktyki zawodowej 
oraz wykładu dr Izabeli Witczak pełno-
mocnika dyrektora ds. jakości USK we 
Wrocławiu pt. ,,Ryzyko decyzyjne oraz 
niepewność w podnoszeniu standardów ja-
kości świadczeń medycznych w pracy pie-
lęgniarek i położnych”.
Odpowiedzialność zawodową poruszyła 
również w swoim wystąpieniu pt. ,,Zdarze-
nie medyczne oraz błąd medyczny w aspek-
cie wykonywanego zawodu pielęgniarki 
i położnej”, mgr Marzena Olszewska-Fryc 
wiceprzewodnicząca OIPiP w Gdańsku, 
dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Co-
pernicus w Gdańsku. Pani Marzena od kil-
ku lat jest członkiem SMP i po raz kolejny 
wspomaga nasze działania wykładem za co 
serdecznie dziękujemy. W jej wystąpieniu 
mogliśmy odnaleźć wiele praktycznych 
wskazówek do wykorzystania w naszej co-
dziennej praktyce menedżera.
Poza tym mgr Zuzanna Konrady przewod-
nicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgnia-
rek Anestezjologicznych i Intensywnej 
Opieki – Oddział Wielkopolski również 

w swoim wystąpieniu pt. ,,Odleżyna a od-
powiedzialność zawodowa” uwrażliwia nas 
prewencyjnie na aktualności wiedzy w za-
kresie postępowania z pacjentem leżącym.
Na prośbę członków SMP Pani mgr 
Anna Czarnecka przewodnicząca ORPiP 
w Gdańsku wygłosiła trzeci wykład z cyklu 
,,Komitet Obrony Pielęgniarek i Położnych 
c.d”. Pani Przewodnicząca przedstawiła 
zmiany i ciągłość prac związanych z dzia-
łalnością KOPiP co z wielkim zaintereso-
waniem śledzą członkowie SMP z całej 
Polski jako nowatorskie rozwiązywanie 
problemów na terenie województwa po-
morskiego.
Pozostając w temacie wykorzystania wie-
dzy teoretycznej w praktycznym działaniu 
niezwykle interesujący temat w swoim wy-
stąpieniu przedstawiła mgr Marzena Łokiet-
ko naczelna pielęgniarka MCZ S.A w Lubi-
nie, która zaszczyciła nas swoją obecnością 
oraz wspomogła konferencję wykładem pt. 
,,Koncyliacja lekowa a bezpieczeństwo pa-
cjenta”. Pani Marzena swoje zaangażowa-
nie zawodowe ukierunkowała na działania 
związane z jakością usług medycznych, 
a szczególnie z ich bezpieczeństwem. Wie-
le osób po raz pierwszy miała okazję wy-
słuchać wykładu Pani Marzeny niezwykle 
ważnego w procesie terapeutycznym każ-
dego pacjenta. Rozwiązania przedstawione 
podczas wykładu bardzo zainteresowały 
uczestników, szczególnie zaprezentowana 
karta pacjenta o czym świadczyły rozmo-
wy na temat szczegółów koncyliacji w ku-
luarach konferencji. Kolejny wykład z za-
kresu praktyki zawodowej pt. ,,Opatrunki 
i nie tylko jako standard w postępowaniu 
z raną o różnej etiologii” z ramienia firmy 
ConvaTec przedstawiła mgr Małgorzata 
Budynek. Podczas konferencji mieliśmy 

okazję wzbogacić się o dodatkowe infor-
mację dla naszej codziennej zawodowej 
praktyki. Bardzo ciekawe praktyczne infor-
macje jak i doniesienia badań naukowych 
zostały przekazane podczas wystąpienia 
przedstawiciela firmy 3M Joannę Rudek 
pt. ,,Pielęgnacja dostępów naczyniowych 
w świetle najnowszych wytycznych i stan-
dardów postępowania”. Ponadto mieliśmy 
okazję wysłuchać wykładu Pani Justyny 
Piwowarczyk konsultanta naukowego (Me-
dilab) o kontrowersyjnym temacie „Zapo-
bieganie zakażeniom związanym z opieką 
zdrowotną koszt czy zysk”. Każdy z nas 
mógł się przekonać jak powinna być pra-
widłowa odpowiedź dla praktyki każdego 
menedżera w placówkach medycznych.
Oprócz wykładów uczestnicy konferencji 
mieli okazję do wymiany myśli i doświad-
czeń podczas przerw oraz podczas uroczy-
stej kolacji. Zarząd SMP po raz kolejny 
organizując konferencję ma nadzieję, iż 
na stałe zostaną one wpisane do kalenda-
rza kierowniczej kadry zarządzającej jak 
i wszystkich sympatyków SMP jako forum 
dyskusji o nauce i praktyce w zarządzaniu. 
Prezes SMP podziękowała wszystkim za 
przybycie na kolejną konferencję podkre-
ślając, iż wymiana wspólnych doświadczeń 
zawodowych jest szczególnie ważna pod-
czas realizacji codziennych zadań na rzecz 
podopiecznych i podczas organizacji pracy 
w rodzimych placówkach.

Słowa uznania zostały skierowane do 
wszystkich sponsorów wymienionych i nie-
wymienionych (TZMO, Mercator, BBraun, 
Lohmann&Rauscher, TZMO) oraz współ-
organizatorów naszej aktywności w ramach 
SMP. Na zakończenie wypełniono przygo-
towane ankiety z pytaniami o propozycje 

tematyki następnej konferencji jak również 
jej lokalizacji. Ponadto wręczone zostały 
certyfikaty uczestnictwa dla uczestników 
konferencji z Katowic, Gdańska, Kartuz, 
Chojnic, Jarcewa, Kościerzyny, Warszawy, 
Przeworska, Zakopanego, Ełku, Bydgosz-
czy, Lądka Zdroju, Rybnika Kazimierza 
Dolnego, Inowrocławia, Wrocławia, Wał-
brzycha, Poznania, Lublina, Opola, Kon-
stancina, Kielc, Świdnicy, Lubina.
Już dziś zapraszam koleżanki i kolegów do 
współpracy oraz członkostwa w SMP. 
Przed wyjazdem wszystkich zaproszono na 
lunch. Trudno było się rozstać i opuszczać 
tak urokliwe i gościnne miejsce, dlatego też 
kilka osób przedłużyło swój pobyt w Ląd-
ku Zdroju. Zapewne niektórzy z nas będą 
odwiedzać częściej najstarsze Uzdrowisko 
w Polsce, aby korzystać z jego walorów, na 
pewno jest warto tutaj zadbać o swoje zdro-
wie i kondycję.

Konferencja odbywała się pod Patronatem 
Honorowym Prezesa Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie. Patro-
nat Medialny sprawował Magazyn Pielę-
gniarek i Położnych.

W imieniu Zarządu SMP serdecznie po-
zdrawiam i już dziś zapraszam na konfe-
rencję w przyszłym roku, której miejsce 
zostanie wybrane zgodnie z oczekiwaniami 
uczestników konferencji oraz członków 
SMP.
 

 Marzena Barton 
 Prezes SMP

Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie Sp. z o.o.
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Od teorii do praktyki

W dniach 6-7 października 2017 r. 
w Lądku Zdrój odbyła się konferencja zor-
ganizowana przez Ogólnopolskie stowa-
rzyszenie menedżerów Pielęgniarstwa 
dedykowana Kadrze Kierowniczej/Zarzą-
dzającej w pionie pielęgniarstwa. Z całej 
Polski licznie przybyły Pielęgniarki, Pielę-
gniarze i Położne – codziennie zmagający 
się z trudem organizacji pracy mającej na 
celu zapewnienie całodobowej, ciągłej, pro-
fesjonalnej opieki pielęgniarskiej. Agen-
da konferencji wypełniona była bardzo 
praktycznymi tematami przedstawio-
nymi przez wspaniałych prelegentów 
w ciekawy sposób. Wykład inauguracyjny 
pt. „Aktualna sytuacja pielęgniarstwa i po-
łożnictwa w Polsce” przedstawiła Prezes 
NRPiP Zofia Małas. Mało optymistyczne 
niestety są topniejące liczby naszej kadry 
pielęgniarskiej, które niepokojąco wyglą-
dają w obliczu narastającej ilości zadań 
i wyzwań medycznych. To najtrudniejsze 
aspekty naszej codzienności... Dlatego bar-
dzo liczymy na efekty prac NRPiP z Mini-
sterstwem Zdrowia w sprawie STRATEGII 
PIELEGNIARSTWA W POLSCE.
Inne omawiane tematy/prelekcje dotyczyły 

m.in.: błędów medycznych; ryzyka decyzyj-
nego i niepewności w podnoszeniu świad-
czeń medycznych w pracy pielęgniarek 
i położnych; etyki naszych zawodów z pod-
kreśleniem rangi szeroko pojętego poczucia 
bezpieczeństwa naszych podopiecznych/pa-
cjentów oraz w wykonywaniu naszych za-
wodów; standardów w postępowaniu z raną 
o różnej etiologii; bardzo ważnych spraw 
z codziennej naszej pracy, które wnikliwie 
przedstawiła Naczelna Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej NRPiP etc. 

Reprezentacja naszej OIPiP w Gdańsku 
aktywnie uczestniczyła w konferencji. Prze-
wodnicząca Anna Czarnecka na zaproszenie 
Zarządu SMP przedstawiła sprawy bieżące 
z działań Komitetu Obrony Pielęgniarek 
i Położnych w Woj. Pomorskim. Podkre-
ślając moc solidarnego współdziałania Sa-
morządu Zawodowego ze Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położnych oraz 
innymi organizacjami vel stowarzyszeniami 
mającymi na celu działanie na rzecz bez-
piecznego wykonywania naszych zawodów 
oraz poprawy warunków – pokazała jak 
wiele skutecznymi etapami można osiągnąć. 
Przewodnicząca podkreśliła, aby pamiętać, 

że „to MY jesteśmy ekspertami w dziedzinie 
pielęgniarstwa oraz jesteśmy ambasadorami 
bezpieczeństwa – dlatego odpowiadamy za 
organizację pracy pielęgniarek i położnych, 
jej warunki, jakość oraz wyniki...”

Przewodnicząca wskazała również, że: 
„art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Samorządzie 
Pielęgniarek i Położnych mówi o tym, iż 
zadaniem samorządu jest w szczególności 
sprawowanie pieczy nad należytym wyko-
nywaniem zawodów. Zapis ten wiąże się 
jednoznacznie z podejmowaniem przez sa-
morząd działań zmierzających do poprawy 
i zapewnienia warunków w całym zakresie 
należytego wypełniania obowiązków wy-
nikających z profesjonalizmu Pielęgniarek 
i Położnych. Samorząd musi reagować na 
wszelkie nieprawidłowości np. organizacyj-
ne, które mogą zagrażać bezpiecznemu i na-
leżytemu wykonywaniu zawodów. Samo-
rząd powinien być gwarantem bezpieczeń-
stwa Pielęgniarek i Położnych zaczynając 
od zapewnienia prawidłowych schematów 
organizacyjnych z odrębnym/samodzielnym 
Pionem Pielęgniarstwa do bezpieczeństwa 
na każdym dyżurze pielęgniarskim...”
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Marzena Olszewska-Fryc przedstawiła pro-
blemy bieżące oraz pomysły ich rozwiązań 
– dotyczące np. błędów organizacyjnych 

i ich potencjalnych zagrożeń oraz skutków. 
Apelowała, aby już nie było żadnego miej-
sca w Polsce gdzie czynności pielęgniarskie 
powierzane były kadrze bez wykształcenia 
pielęgniarskiego czyli bez odpowiednich 
kwalifikacji. Niestety, ale jeszcze do nie-
dawna bywały miejsca gdzie tak się dzieje, 
że np. na bloku operacyjnym zamiast drugiej 
pielęgniarki stawiana przy stole była salo-
wa. To zmuszanie do przekraczania upraw-
nień i wielka nieprawidłowość zagrażająca 
wszystkim... 

Arcyciekawe były również rozmowy ku-
luarowe i wzajemne pomysły rozwiązywa-
nia codziennych problemów oraz ulepszanie 
naszej praktyki zawodowej.
Szeroko omówione zostały liczne kazusy/ 
zdarzenia medyczne oraz błędy medyczne 
w aspekcie wykonywanego zawodu Pielę-
gniarki i Położnej. Pęd w pracy i gonitwa 
w obowiązkach nie sprzyja prawidłowo-
ściom zawodowym. Wyzwania i trud co-
dzienności narastają, a my musimy szukać 
dobrych rozwiązań oraz gwarancji właści-
wych warunków pracy Pielęgniarek i Położ-
nych. Wspólnie możemy znacznie więcej. 
Burza mózgów i wymiana doświadczeń 
daje konstruktywne pomysły i praktyczne 
rozwiązania...

W związku z tak prężnymi i praktycz-
nymi działaniami nie dziwnym jest fakt, iż 
do Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniar-
stwa zapisało się wielu następnych Człon-
ków w całego kraju. Do zobaczenia za rok!

 Ewa Bogdańska-Bóll
 ORPiP w Gdańsku

 Uczestnik konferencji
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Kolejna ciekawa 
konferencja OIPiP w Gdańsku

Profilaktyki nigdy dość! Konferencja pt. 
„Korzyści wynikające ze stosowania sys-
temu zamkniętego w kontekście redukcji 
zakażeń krzyżowych” odbyła się w dniu 
10.11.2017 r. we współpracy z OIPiP w Gdań-
sku. To kolejna bezpłatna konferencja, która 
przekazała nam wiele innowacyjnych ak-
tualności – tym razem z dziedziny zakażeń 
krzyżowych. Przewodnicząca Anna Czar-
necka otwierając podkreśliła ogromną rolę 
pielęgniarek epidemiologicznych oraz nas 
wszystkich w przeciwdziałaniu zakażeniom. 
Nasza rola w redukcji zakażeń jest kluczowa 
nie tylko przez bezpośrednie działanie przy 
Pacjencie, lecz również poprzez nadzór nad 
wszelkimi procedurami z tym związanymi. 
„Każde najwspanialsze metody leczenia 
mogą odwrócić się w niwecz bez odpo-
wiedniego reżimu sanitarnego. On musi być 
przestrzegany bezwzględnie, zgodnie z pro-
cedurami przez wszystkich, którzy maja na 
względzie dobro, zdrowie i bezpieczeństwo 
Pacjentów oraz swoje. Procedury muszą być 

żywe, a nie tylko w segregatorach. Doskona-
łym jest fakt, iż mamy do tego coraz lepszy 
sprzęt i produkty." – powiedziała Przewod-
nicząca. Wiceprzewodnicząca Marzena Ol-
szewska-Fryc (Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 
Szpitala Copernicus) w imieniu własnym 
oraz Pana Prezesa Szpitala (Gospodarza) – 
życzyła wszystkim Uczestnikom zadowo-
lenia z konferencji. Z dumą podkreśliła, iż 
z około 100 uczestników dużą część stano-
wiły Pielęgniarki i Położne z tego niezwykle 
otwartego na aktualizację wiedzy i wysoką 
jakość Podmiotu Leczniczego jakim jest 
Copernicus. Szereg Pań pomimo wolnego 
w wielu placówkach medycznych dnia pra-
cy, przybyło z najdalszych krańców naszego 
województwa. Wymiana poglądów oraz do-
świadczeń stanowiła jak zwykle wspaniałą 
wartość dodaną... Dziękujemy i gratulujemy 
aktywności zawodowej!

Marzena Olszewska-Fryc 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku
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Medycyna szkolna
W związku z reformą Edukacji, Komisja ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowa-
nia zwróciła się z prośbą do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie o wystoso-
wanie pisma do Ministra Zdrowia czy zostały ustalone nowe terminy przeprowadzania u dzieci 
i młodzieży badań przesiewowych oraz profilaktycznych badań lekarskich. W załączeniu przeka-
zuję uzyskaną odpowiedz. 

Jolanta Zając 
Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i wychowania 
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W dniu 29 listopada 2017 r. na zapro-
szenie Starosty Gdańskiego Stefana Sko-
niecznego i całego Zarządu Powiatu Gdań-
skiego Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
Anna Czarnecka uczestniczyła w uroczy-
stym otwarciu siedziby samodzielnego 
Publicznego Pogotowia ratunkowego 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
rodzinie w Pruszczu Gdańskim . 
Na to bardzo ważne dla całej Społeczności 
Powiatu Gdańskiego wydarzenie przybyło 
wielu Gości. Wojewoda Pomorski podkre-
ślił rangę tego olbrzymiego przedsięwzię-
cia i pogratulował szybkiej jego realizacji. 
Dyrektor Departamentu Zdrowia UM pod-
kreśliła, że każda taka inwestycja wymaga 
odwagi i determinacji działań oraz bardzo 
dobrej skoordynowanej współpracy. Gra-
tulując wskazała, iż Urząd Marszałkowski 

Bezpieczeństwo zdrowotne 
i rodzinne Społeczności 
Powiatu Gdańskiego

bardzo dba o dobrą współpracę i realizację 
działań na rzecz zdrowia Pomorzan. Prze-
wodnicząca ORPiP w Gdańsku zaznaczy-
ła istotę pracy zespołowej i podkreśliła, iż 
„Zespoły Ratunkowe składają się z profe-
sjonalistów medycznych ratujących życie 
ludzkie.
Wiele Pielęgniarek na Pomorzu zdobyło 
już tytuł państwowy Specjalisty w dzie-
dzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego i po-
lecam korzystanie z tak fachowej Kadry 
– powiedziała Przewodnicząca. Każdy 
z nas – dziś jeszcze zdrowy – może prze-
konać się z minuty na minutę jak poważna 
i ważna jest rola TEJ INSTYTUCJI I LU-
DZI W NIEJ PRACUJĄCYCH. Z pokorą 
zatem i wielkim szacunkiem jeszcze raz 
dziękuję i gratuluję Wszystkim, którzy 
włożyli trud w jej powstanie.”

Wszyscy Goście bardzo 
gratulowali znacznej po-
prawy warunków samo-
dzielnego Publicznego 
Pogotowia ratunko-
wego oraz Powiatowe-
go Centrum Pomocy 
rodzinie w Pruszczu 
Gdańskim . Dokonywa-
nie inwestycji to zawsze 
kwestia dokonywania 
trudnych wyborów, ale 
ten już jest zrealizowa-
ny i służy Potrzebują-
cym... 

Gratulujemy!

 W imieniu własnym
 i ORPiP w Gdańsku

 Anna Czarnecka
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Wszystko co wielkie
jest wielkie przez serce

Przedświąteczny czas był doskonałą aurą do 
tego, aby wspierać potrzebujących... Genezą 
oraz filarem Pielęgniarstwa jest dobre ser-
ce i chęć niesienia pomocy. składam ser-
deczne podziękowania naszej Koleżance 
Pielęgniarce Pani barbarze Czerwińskiej 
za zorganizowanie autorskiej społecznej 
akcji Ludzi Dobrej Woli wspierającej dzia-
łalność DPS w Wejherowie prowadzonego 

przez Zgromadzenie Sióstr Mi-
łosierdzia oraz promującego 
nasze profesje. Podopieczny-
mi Sióstr są bardzo chore nie-
pełnosprawne fizycznie oraz 
umysłowo dzieci, które moc-
no potrzebują dobrego serca 
i kompleksowej pielęgnacji. 
Higieniczne paczki służące 
dzieciom to nasz wkład w Ich 
zdrowie. Podobna sytuacja jest 
z Podopiecznymi dorosłymi, 
których jest też wielu. OIPiP 
w Gdańsku aktywnie wsparła te 
wydarzenie. W dniu 19 grudnia 
zawieziono podarunki do DPS 
przekazując na ręce Dyrektor 
Siostry Bożeny. Gratulujemy 
Pani barbarze inicjatywy 
i przeprowadzenia akcji oraz 
składamy podziękowania Pani 
Dianie Kraińskiej i Panu Barto-
szowi Łotockiemu za ogromną 
POMOC. Dziękujemy również 
za wybitne zaangażowanie Pa-

niom Pielęgniarkom: Irenie Okrój, Joannie 
Jóźwiak, Beacie Glica, Marioli Wysockiej, 
Joannie Langa, Barbarze Hryniewicz, Halin-
ce Wójcik, Gabrieli Konarskiej, Beacie Lu-
bińskiej, Ewie Irenie Barszczewskiej, Miro-
sławie Nowak i Pani Położnej Reginie Dwulit 
oraz Ich wypełnionych DOBRYM SERCEM 
Zespołom, a także Paniom z Koła Emerytów 
Pielęgniarek i Położnych oraz Katolickiemu 

Stowarzyszeniu Pielęgniarek w Gdańsku.
Ogromny wkład w radość świąteczną 
wniosła również Pani Marzena Olszewska-
-Fryc i Elżbieta Brożyniak wraz ze swoimi, 
zawsze serdecznie zaangażowanymi w po-
moc Drugiemu Człowiekowi, Zespołami 
Pań Pielęgniarek i Położnych.
Podziękowania składam również Pracow-
nikom OIPiP w Gdańsku, Hostelowi Hap-
py7 i Pani Oli Zimoń oraz innym Sąsiadom 
Pani Barbary Czerwińskiej.
Wspólnie można czynić wiele, wiele do-
brego…

Podziękowania otrzymane od Potrzebu-
jących przekazuję Wszystkim ww. oraz 
tym, którzy pomogli pragnąc zachować 
anonimowość.
Święta są wielkie przez czynienie dobra...
„Twój uśmiech – to Twoje logo,
Twoja osobowość – to Twoja wizytówka,
To, jak inni ludzie czują się po spotkaniu 
z Tobą – TO TWOJA MARKA”

Dziękuję serdecznie, 
Anna Czarnecka 

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku 
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Podziękowania
Najlepszym lekarstwem,

którego nie sposób przedawkować,
jest życzliwość dla drugiego człowieka.

Dziękujemy 
całemu zespołowi pielęgniarek 

i położnych z Oddziału Ginekologiczno-
Położniczego szpitala im. F. Ceynowy 
w Wejherowie za wielką życzliwość, 
troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę 

i profesjonalizm, które sprawiły, że mimo 
wielu trudności i obaw, po raz drugi 
zostaliśmy szczęśliwymi rodzicami. 
Jesteście niezawodne! Dziękujemy...

Małgorzata i Krzysztof Rawiccy z Gdyni

Serdeczne podziękowania dla całego 
personelu Oddziału Internistycznego 

szpitala Polskiego w sztumie, Pań 
salowych, opiekunek, pielęgniarek 

i lekarzy za troskliwą i pełną 
profesjonalizmu opiekę nad naszą mamą 

śp. Genowefą Korzeniowską. Dziękujemy 
za wsparcie, życzliwość, empatię i wielkie 

serce w ostatnich chwilach życia naszej 
mamy, DZIĘKUJEMY.

córki: Janina, Grażyna i Sylwia 
z rodzinami.

Z okazji przejścia na emeryturę wyrazy 
uznania i szacunku oraz podziękowania 

za długoletnią pracę, starszej pielęgniarce 
teresie sikora 

wraz z życzeniami zdrowia, wszelkiej 
pomyślności i radości na dalsze lata 

składają Pielęgniarki Oddziału Pediatrii 
Szpitala Puckiego w Pucku.

Szanowna Pani Przewodnicząca OIPIP 
w Gdańsku, Anna Czarnecka

Nadchodzące Święta niosą ze sobą 
wiele radości oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu i planów na 
nadchodzący Nowy Rok. Wspaniałych 

i pełnych radości świąt Bożego 
Narodzenia, a w Nowym 2018 roku pasma 
sukcesów i spełnienia wszystkich marzeń.

Proszę o przekazanie życzeń dla 
pielęgniarek i położnych oraz 

wszystkich pracowników zatrudnionych 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 

i Położnych .

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Szanowna Pani Dyrektor ds. 
Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki 

Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku, 
marzena Olszewska-Fryc

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku 2018 

życzę szczęścia, spokoju oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym 
i sukcesów w pracy zawodowej.  

Życzenia kieruję również do personelu 
pielęgniarek i położnych szpitala .

Z wyrazami szacunku,
Helena Glińska

Gratulować, dziękować to za mało,
Najpiękniejsze kwiaty nic nie znaczą,
Trzeba pojąć całą głębię tej służby,

Pielęgniarską codzienną pracę.

Wyrazy uznania, szacunku 
i podziękowania za wieloletnią pracę 

w zawodzie,
za zaangażowanie oraz życzliwość.

Serdeczne życzenia realizacji dalszych 
planów i zamierzeń dla pielęgniarki

marii Kupieckiej
z okazji przejścia na emeryturę składają:

Monika Martwicka, Ilona Miętka
oraz pracownicy NZOZ „Przychodnia” 

Sp. z o.o. w Kościerzynie.

Paniom: 
Katarzynie Pileckiej, 

martynie Gileta Hinca 
oraz Anecie tworus 

serdeczne gratulacje z okazji pomyślnego 
zdania egzaminu państwowego 

z Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i uzyskania tytułu Specjalisty.

Życzę pomyślności, wytrwałości w pracy 
zawodowej oraz spełnienia marzeń.

mgr piel. Elżbieta Brożyniak
Naczelna Pielęgniarka

7 Szpital Marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku

Gratulacje i podziękowania
basi Zajet

Rozpoczynając zawodową przygodę 
z pielęgniarstwem tak wcześnie miałaś 

okazję uczestniczyć w ogromnych 
zmianach, które dotyczą pielęgniarstwa. 

Chętnie poznawałaś to co nowe 
i wprowadzałaś w życie.

Profesjonalizm, ciepło, empatia, takt, 
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życzliwość i poczucie bezpieczeństwa 
powoduje, że nasi pacjenci ogromnie 

czekają na spotkanie z Tobą. Jako 
koordynator pakietu onkologicznego 

pomagasz zmierzyć się pacjentom z nową 
i trudną sytuacją. Basiu, dla naszego 
zespołu jesteś również nieoceniona 

za pozytywne, przyjazne nastawienie 
do otoczenia. Oddając tyle naszym 

pacjentom i nam nie zapomniałaś o tym 
co daje największy motor do działania, 

zbudowałaś także wspaniałą 
i wspierającą się rodzinę.

Gratulujemy jubileuszu 
40-lecia pracy zawodowej. 

Jednocześnie kończysz pewien etap życia 
zawodowego i osobistego przechodząc 

na emeryturę. Tą drogą składamy 
serdeczne podziękowania za wspólne 
lata i dziękujemy za dotychczasową 
współpracę. Życzymy potwierdzenia 

dokonanych wyborów, satysfakcji 
zawodowej i pomyślności w życiu 
osobistym oraz spełnienia marzeń.

Gratulujemy szczególnego wyróżnienia 
Odznaką Honorową 

7 Szpitala Marynarki Wojennej
Cieszymy się, że rozpoczynając kolejny 

etap podjęłaś decyzję o pozostaniu z nami
i kontynuacji współpracy.

pielęgniarki i lekarze Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

Serdeczne gratulacje i życzenia

z okazji uzyskania tytułu: 
magister pielęgniarstwa

Agnieszce Orszt, joannie Płóciennik, 
małgorzacie bedryj

z okazji uzyskania tytułu: 
licencjat pielęgniarstwa

beacie Gawlik
wykorzystania nowych uprawnień,

wytrwałości i ogromnego serca 
w codziennej pracy,

determinacji w podnoszeniu dalszych 
kwalifikacji

oraz pomyślności w życiu zawodowym
składa 

Mirosława Kuczyńska
pielęgniarka oddziałowa

Oddziału Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej

7 Szpitala Marynarki Wojennej 
w Gdańsku Oliwie

"Połączenie sił to początek, pozostanie 
razem to postęp, wspólna praca to sukces".

Henry Ford

7 szpital marynarki Wojennej 
z Przychodnią w Gdańsku 

we wrześniu 2017 roku przeszedł 
pozytywnie przegląd akredytacyjny. Tym 
samy jest, to druga wojskowa placówka 

medyczna w Polsce, 
posiadająca 

CertyFIKAt AKreDytACyjNy. 

Serdeczne podziękowania dla 
pań pielęgniarek, pielęgniarzy, 

ratowników medycznych, dietetyka, 
pielęgniarki epidemiologicznej, pań 

salowych, pielęgniarek oddziałowych 
i koordynujących oraz wszystkich 

zaangażowanych w proces przygotowania 
akredytacji.

Naczelna Pielęgniarka
mgr piel. Elżbieta Brożyniak

Podziękowania na ręce 
Przewodniczącej Anny Czarneckiej, 
jej zespołu czyli OrPiP w Gdańsku 

oraz skutecznego KOPiP, 
za wieloletnią już walkę o poprawienie 

naszych warunków pracy i bytu. 

Szczególnie chyba jednak za te ostatnie 
owocne trzy lata pracy, których 

kamieniami milowymi były obrady 
Okrągłego Stołu Medycznego w Gdańsku 

(luty 2015), a jedną z konsekwencji 
podwyżki 4 x 400 zł. 

Jak się okazało ostatnio, nie wszystkim 
podobały się te efekty i były one 

bardziej niż zagrożone.
Ostatecznie, dzięki skutecznej reakcji 

Izb możemy się cieszyć tym, co zostało 
wywalczone.

Dziękujemy

Mirosława Nowak
Oddziałowa

Kliniki Neurologii Dorosłych
wraz z Panią Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 

Anną Lignowską i pielęgniarkami 
pracującymi w UCK
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Wspomnienie

Wspomnienie naszej drogiej koleżanki 
pielęgniarki elżbiety sitek...

„Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami , powinien 
zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać.”

F. Nightingale
W dniu 16 listopada 2017 r. o drugiej nad 
ranem po ciężkiej i długiej chorobie odeszła 
do Pana, mając zaledwie 58 lat, nasza droga 
koleżanka Elżbieta Sitek.
Była pielęgniarką, która miała odwagę i zim-
ną krew żołnierza oraz czułość matki. Te ce-
chy w sposób subtelny wykorzystywała na 
stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa po-
czątkowo w SPZOZ Wojewódzkim Zespole 
Gruźlicy i Chorób Płuc w Sopocie a następnie 
w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku. Jako magister edukacji 
zdrowotnej wprowadzała pionierskie metody 
w zarządzaniu pielęgniarstwem angażując w te 
działania pielęgniarki i dzieląc się swoimi do-
świadczeniami na licznych wykładach i konfe-
rencjach lokalnych jak i ogólnopolskich.
Jej specjalnością było załatwianie spraw, 
które wydawały się niemożliwe do zreali-
zowania. Była inicjatorką i koordynatorem 
licznych zmian służących poprawie jakości 
świadczeń medycznych. Od momentu po-
wstania samorządu zawodowego pielęgnia-
rek i położnych w 1991 r. aktywnie działa 
na rzecz środowiska jako delegat na Okręgo-

wy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, członek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
członek Prezydium ORPiP oraz w IV Ka-
dencji pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej 
ORPiP w Gdańsku. W tym okresie podjęła 
wyzwanie jakim była realizacja projektu 
unijnego dla pielęgniarek i położnych „Ob-
sługa pacjenta anglo- i niemieckojęzyczne-
go” na kwotę 1 mln zł dla 700 uczestników. 
Za swoją działalność na rzecz środowiska 
Pielęgniarek i Położnych została odznaczo-
na najwyższym wyróżnieniem przyznawa-
nym przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku Złotym Czepkiem.
Jak Elę zapamiętamy?
Jako osobę, która zawsze miała uśmiech na 
twarzy, bardzo ciepłą, życzliwą dla innych, 
wrażliwą na cierpienie a jednocześnie oso-
bę, która potrafiła dzielić się z innymi po-
godą ducha mówiąc ,że nie ma sytuacji bez 
wyjścia. Każdy z nas jeśli potrzebował ja-
kiejkolwiek pomocy to mógł liczyć na Elę.
Taki samym dobrem obdarowywała swoich 
najbliższych, męża, synów i wnuczki, ale 
także mieszkańców wsi kaszubskiej Wiele, 
gdzie spędziła ostatnie lata swego życia. 
Potwierdzeniem tego było niesamowicie 
liczne pożegnanie Eli w dniu pogrzebu 
przez mieszkańców Wiela.
Została pochowana na kaszubskim cmenta-
rzu, w otoczeniu drzew i widokiem na prze-
piękne jezioro, które tak bardzo kochała.
Elu, urodziłaś się ze skrzydłami i zrobiłaś 
wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać. Za-
pewne w niebie się cieszą ze spotkania z Tobą, 
w końcu jesteś Dyplomowaną Pielęgniarką!
My zaś tu na ziemi prosimy – „Rozłóż swoje 
skrzydła nad nami, pielęgniarkami i położny-
mi i…

Danuta Adamczyk-Wiśniewska

Z żałobnej karty
„Ludzie, których kochamy zostają zawsze 

w naszych sercach”

Naszej koleżance
elżbiecie budzisz-Zajkowskiej
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci
mĘżA
składają

Koleżanki z Koła Emerytów
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek

i Położnych w Gdańsku

rodzinie i bliskim 
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci 
eLżbIety sIteK 

składają 
Dyrektor do spraw Pielęgniarstwa 

Hanna Necel z Pracownikami 
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych 

i Gruźlicy w Gdańsku

Z ogromnym żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 
eLżbIety sIteK .

rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy
 współczucia i kondolencje. 

Związki Zawodowe Pielęgniarek 
i Położnych przy PCCH Zakaźnych 

i Gruźlicy w Gdańsku.

Z głębokim smutkiem i żalem 
pożegnaliśmy 13.11.2017 r. naszą 

ukochaną koleżankę
reGINĘ GDANIeC

Odpoczywaj Reginko po pracowitym 
życiu, w spokoju otoczona naszą 

wdzięcznością i serdeczną przyjaźnią
Koleżanki i koledzy 

z Oddziału XVII B Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Starogardzie Gdańskim

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Drogiej Koleżance 
Alfirze Ciurzyńskiej

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

OjCA
składa:

Oddział Stacji Dializ 
oraz Kadra Kierownicza 

Szpitala Specjalistycznego 
im. J.K. Łukowicza w Chojnicach
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Ze smutkiem informujemy, że w dniu 
18 listopada pożegnaliśmy Wspaniałą 

Pielęgniarkę, Koleżankę – byłą 
Wiceprzewodniczącą OIPiP w Gdańsku

 eLżbIetĘ sIteK . 
Ela wszystko realizowała z wielkim 

zaangażowaniem i ogromnym sercem. 
Zbyt młodo odebrał nam Ją los... 

Elu spoczywaj w spokoju.
Pogrążonej w smutku rodzinie 

składamy serdeczne kondolencje.
Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka

w imieniu własnym 
oraz całej OIPiP w Gdańsku

Koleżance 
janinie jachimczak

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

mamy
składają 

koleżanki z oddziału pediatrycznego
Szpitala Polskiego w Sztumie

Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą…

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 13.11.17 r. 
odeszła od nas Nasza Koleżanka

reGINA GDANIeC
Na zawsze zostanie w naszych 

sercach i pamięci
Koleżanki i Koledzy ze Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Starogardzie Gdańskim

Drogiej Koleżance 
Helenie jarockiej

serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci
CÓrKI beAty

składają 
koleżanki z Koła Emerytek

przy OIPiP w Gdańsku

Drogiej koleżance 
renacie janca

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
brAtA
składają

Koleżanki i koledzy
Oddziału Neurologii i Reh. Neurologicznej
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Drogiej Koleżance 
Wiolecie Włodarczyk 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

brAtA
 składają koleżanki 

i koledzy z Wojewódzkiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza 

w Gdańsku Oddział OTUA

Koleżance 
ewie Gełdon 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

mamy
 składają koleżanki z Oddziału IX 

PCCHZIG w Gdańsku

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko"
ks. J. Twardowski

Naszej Drogiej Koleżance
elżbiecie Papina

serdeczne wyrazy współczucia
i wsparcia z powodu śmierci

OjCA
składają: Kadra Kierownicza,

Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach

Drogiej Koleżance 
jolancie steinka

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

mAtKI
składają: Kadra Kierownicza,

Pielęgniarki i Położne
Powiatowego Centrum Zdrowia

w Kartuzach.

Naszej Koleżance 
beacie rogowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

teŚCIA
składają

Koleżanki z Kliniki Dermatologii
Z UCK w Gdańsku

Dnia 17.12.2017 r. zmarła nasza droga 
koleżanka pielęgniarka 

ALICjA KĄKOL z d. OrLIKOWsKA
Pracowała 37 lat na terenie gminy 
Trąbki Wielkie jako pielęgniarka 

pediatryczna i rodzinna.
Dziękujemy jej za dobro, troskę 

i życzliwość jaką otaczała wszystkich, 
którymi się opiekowała.

Dziękujemy za wszystkie wspólnie 
przeżyte lata, dawała nam uśmiech 

i radość oraz była pomocą w chwilach 
trudnych.

Koleżanki i koledzy z Ośrodków Zdrowia 
w Trąbkach Wielkich, Sobowidzu 

i Mierzeszynie.
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Z żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci 

Pana PIOtrA stĘPNIA 
Radcy Prawnego Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. 
rodzinie i bliskim najserdeczniejsze 

wyrazy współczucia składają:

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

mgr Anna Czarnecka wraz z Okręgową Radą 
oraz Pracownikami OIPiP w Gdańsku,

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Pielęgniarek i Położnych 

w Gdańsku wraz z Zastępcami Rzecznika
mgr Anna Zaremba-Duszota

Przewodnicząca Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Gdańsku wraz Członkami Sądu

mgr Alina Malinowska

„Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność.”

Naszej Koleżance 
magdalenie Komoszyńskiej 

składamy najszczersze wyrazy 
współczucia z powodu śmierci 

tAty
Personel Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej Szpital św. Wojciecha 

w Gdańsku, Copernicus PL.

Naszej Koleżance 
ewie Pawlickiej 

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
syNA mACIejA

składa zespół pielęgniarek 
anestezjologicznych, operacyjnych 

oraz lekarzy anestezjologów
ze Szpitala Morskiego 

w Gdyni Redłowie

Naszej Koleżance 
Dorocie Winikajtys 

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

mamy
składają koleżanki i współpracownicy 

Oddziału Dziecięcego
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Gdańsku wraz z Dyrekcją




